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El Manlleu Magic Studio va aixecar 
aquest diumenge a la Corunya la segona 
Copa de la Reina del seu palmarès. Va 
ser després de superar a la final el Palau 

de Plegamans –vigent campió de Lliga i 
de la Copa d’Europa– en un partit rodó 
on va destacar la capitana Anna Casar-
ramona, autora de tres dels cinc gols 

manlleuencs. A semifinals, les manlle-
uenques van superar el Voltregà Stern 
Motor (6 a 0) en el que va ser la revenja 
de la semifinal de la Copa d’Europa.
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Campiones de la Copa de la Reina

(Pàgines 18 i 19) Les jugadores del Manlleu celebren al mig de la pista el títol aconseguit a la Corunya

L’Hospital de Vic permet després 
d’un any l’accés d’acompanyants 
dels pacients ingressats (Pàgina 6)

El centre flexibilitza les mesures davant l’avanç de la vacunació i la millora dels indicadors epidemiològics

El Cabró Rock, el 
retorn dels concerts 
multitudinaris 
Oques Grasses amb l’estrena 
del disc A tope amb la vida 
van ser els grans triomfadors 
del festival Cabró Rock, que 
divendres va aplegar prop de 
tres mil persones a la zona 
esportiva de Vic. Un total 
de cinc grups –Stay Homas, 
Buhos, Di-versiones, El Pot 
Petit i Oques Grasses– van 
actuar divendres i dissabte en 
aquest nou festival que és un 
dels primers multitudinaris a 
Catalunya des de la pandèmia.

(Pàgina 36)
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Osona vol crear 
una xarxa  
de vies ciclistes 
interurbanes de 
152 quilòmetres

(Pàgines 2 i 3)

EL9NOU.CAT, 
distingit per 
l’ACPC com a 
millor digital  
de l’any 2020

(Pàgina 9)

Campdevànol 
multarà amb 500 
euros els propietaris 
que no tinguin el 
gos censat

(Pàgina 12)

(Pàgines 20 i 21)

Mor un motorista 
a Moià en 
intentar esquivar 
un senglar a la 
carretera C-59

(Pàgina 7)

El Tona es proclama 
campió de Lliga  
i jugarà la 
promoció d’ascens 
a Tercera Divisió

L’Olla de Núria i els 
Matxos desafien les 
altes temperatures

El Vic TT guanya 
la Superdivisió

(Pàgina 28)

L’Orquestra Di-versiones, en el concert de divendres al vespre

(Pàgines 26 i 27)
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Carrils bici de nova creació als 
laterals de les carreteres
Torelló En els últims anys s’ha apostat per 
la construcció de nous carrils bici ubicats 
als laterals de les carreteres comarcals que 
enllacen amb el poble veí. Aquest és el cas 
de l’itinerari que connecta la Vall del Ges 
a través de la BV-5224 –a la foto–, el que 

enllaça Sant Julià de Vilatorta amb la carre-
tera de Vilalleons o el que unirà Tona i Sant 
Miquel de Balenyà a través de la BV-5303 i 
que es troba en la fase final de la seva cons-
trucció. Per garantir la seguretat dels via-
nants i ciclistes que en fan ús, els carril bici 
als vorals de les carreteres han d’estar ben 
segregats del trànsit rodat. 
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Aprofitar camins ja existents, una 
altra via per connectar municipis
Vic En el procés de creació del pla director 
s’han detectat camins ja existents que podri-
en ser una bona opció per fomentar la mobi-
litat a peu o en bicicleta entre municipis. El 
problema és que el recorregut a vegades no 
surt del nucli urbà, o per arribar-hi cal donar 

molta volta. Osona amb Bici va proposar 
potenciar carrils bici de nova creació per arri-
bar amb seguretat a aquests camins rurals, i 
després aprofitar-los al màxim. Un exemple 
el trobem entre Vic i Manlleu. Existeix un 
camí paral·lel a la via del tren –a la foto–, que 
enllaça les dues ciutats, però l’enllaç des de la 
Cabra fins a Vic ara mateix és complicat.
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El ple del Consell d’Alcaldes i Alcal-
desses d’Osona ha aprovat un pla di-
rector de vies ciclistes interurbanes 
a la Plana de Vic. Es tracta d’un pro-

jecte valorat en 39,4 milions d’euros 
que té la voluntat de connectar diver-
sos municipis de la comarca a través 
d’una xarxa de 152,7 quilòmetres i 

potenciar la mobilitat sostenible. En 
total es plantegen 41 traçats i al docu-
ment els prioritzen segons la inversió 
i el nombre d’usuaris potencials.

Osona vol crear una xarxa  
de vies ciclistes interurbanes 
de 152 quilòmetres 
El Consell d’Alcaldes aprova un pla per connectar els pobles amb una inversió de 39,4 milions

Vic

G. Freixa / G. Rico

Connectar tots els municipis 
del centre d’Osona és un 
dels principals objectius del 
pla director de vies ciclistes 
interurbanes a la Plana de 
Vic, que va aprovar dimecres 
passat el Consell d’Alcaldes 
i Alcaldesses d’Osona. En 
total, el document preveu 41 
carrils bici que teixiran una 
xarxa de 152,7 quilòmetres. 
El pla neix de la necessitat 
de fer més sostenible el 
territori i potenciar l’ús de 
la bicicleta, recordava el 
conseller comarcal de Des-
envolupament Rural, Ramon 
Roig, durant el ple. El treball 
es va iniciar fa un any i mig 
i s’ha fet conjuntament amb 
entitats relacionades amb la 
mobilitat i tots els consisto-
ris implicats amb els quals 
“hem buscat el millor traçat 
en cada cas”. Els itineraris 
se situen a la part central 
i més plana de la comarca, 
comentava Roig, per qües-
tions d’orografia, i per tant 
van des dels municipis de la 
Vall del Ges fins a Sant Martí 
de Centelles. La idea, segons 
el conseller comarcal, és que 
els carrils puguin tenir un ús 
quotidià i que permetin una 
dualitat entre el desplaça-
ment habitual al lloc de tre-
ball i el recorregut de caire 
turístic. En l’àmbit de la pro-
moció turística, tot i que el 
conseller comarcal d’aques-
ta àrea, Àlex Montanyà, 
remarca que no és l’objectiu 
principal del pla, sí que asse-
gura que s’ha vetllat perquè 
aquestes xarxes ciclables 
“permetin el pas cap a espais 
naturals”, on els senders de 
gran i petit recorregut “estan 
ben desplegats i desenvolu-
pats”.  

Dins el pla s’hi inclou una 
fitxa detallada per a cada tra-
çat, encara que no hi ha els 
projectes executius de cadas-
cun. Així, es fa una estimació 
del cost total que suposaria 
l’habilitació dels 152,7 qui-
lòmetres de traçat, que seria 
de 39,4 milions d’euros. Amb 
tot, assegurava Roig, “confi-
em que sigui més barat”. Els 

41 trams, alguns dels quals ja 
s’han portat a terme, com el 
que uneix els tres municipis 
de la Vall del Ges –Torelló, 
Sant Vicenç i Sant Pere– o el 
de Centelles als Hostalets, 
s’han classificat en tres grups 
segons si consideren que són 
de prioritat alta, mitjana o 
baixa. El criteri s’ha establert 
tenint en compte dos ele-
ments, la inversió prevista 
i els usuaris potencials que 
pot tenir cadascun. Entre 
els de prioritat alta els tres 
primers que hi inclouen són 
el de Vic a Gurb, amb un cost 
aproximat de 635.000 euros; 
el de Manlleu a les Masies 
de Voltregà, de 175.000, i el 
que ja està fet de la Vall del 
Ges. Entre aquests, els dos 
amb un cost més elevat són 
el de Vic-Manlleu, per un 
import de 2,2 milions, i el de 
Vic a Roda de Ter, amb una 
xifra similar de 2,1. Els que 
comportaran una despesa 
més elevada es troben al tram 
mitjà. Són el Torelló-Manlleu, 
amb 3,1 milions; Vic-les Masi-
es de Voltregà-Sant Hipòlit, 
per 2,7 milions, i Torelló-les 
Masies de Voltregà-Sant 
Hipòlit, amb 2,6. 

El pla es va aprovar amb el 
suport dels alcaldes i alcal-
desses que van assistir al 
ple i l’abstenció de l’alcalde 
de Sant Quirze, David Solà 
(CUP), que va lamentar 
haver rebut el pla set dies 
abans i que no se’ls hi hagi 
inclòs, ja que considera que 
per l’orografia es podia haver 
plantejat un carril entre el 
seu municipi i Montesquiu o 
Sora. L’aprovació, que haurà 
de ratificar el ple del Consell 
Comarcal, permetrà accedir 
a diverses línies de subvenci-
ons per finançar-los. 

Des d’entitats de la promo-
ció de l’ús de la bicicleta com 
Osona amb Bici, Fermí Tanyà 
espera que el pla director 
permeti als ajuntaments 
“saber com poden fomentar 
la mobilitat sostenible entre 
municipis”, i que a l’hora 
d’apostar-hi “existeixi un 
consens a escala comarcal 
d’on s’ha d’actuar”. Tot i que 
va quedar fora de l’àmbit del 
pla, Osona amb Bici remarca 
la importància de crear un 
consorci per gestionar de 
manera conjunta els recursos 
per a carrils bici. 

El pla dissenya 
una estratègia 

comarcal comuna 
per fomentar l’ús 

de la bicicleta   
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Centelles/Balenyà

Vicenç Bigas

“A la 1 ja serem a casa”, crida 
el capdavanter d’un grupet 
de sis ciclistes sota un sol que 
esberla el cap. “Vols dir?”, li 
recrimina un altre. “Sí home 
sí”, respon. Els queda més 
d’una hora i mitja de camí i 
estan passant per la C-1413b 
des dels Hostalets de Balenyà, 
en direcció a Centelles. En 
aquest tram de carretera s’hi 
ha fet un camí paral·lel per 
a vianants i ciclistes, però 
aquests últims no se senten 
atrets a passar-hi i continuen 
circulant per la carretera. 

La construcció d’un camí 
que unís aquestes dues 
poblacions tan relacionades 
ja figurava en un programa 
de govern de l’Ajuntament 
de Balenyà fa més de 25 anys. 
Però no s’hi va posar fil a 
l’agulla fins fa quatre anys, 
quan l’alcalde de Sant Pere 
de Torelló, Jordi Fàbrega, 
era el diputat d’Infraestruc-
tures Viàries i Mobilitat de 
la Diputació de Barcelona, 
titular de la carretera. En el 

comptar més d’una cinquan-
tena en una hora. Però només 
una sisena part ho fan per 
dins del camí, alguns dels 
pocs que van amb bicicleta 
tot terreny. La gran majoria 
són practicants del ciclisme 
de carretera i continuen 
passant pel mateix lloc de 
sempre tot i el perill de pro-
vocar retencions de trànsit i 
que tenen molts números de 
posar el peu a terra, perquè 
el camí s’ha menjat una part 
de la calçada en el punt més 
estret, el pont sota la via del 
tren, i la circulació es redu-
eix a un sol carril regulada 
per semàfors. “Tots passem 
per aquí”, adverteix un dels 
ciclistes que s’espera, i és que 
“pel camí, amb bici de carre-
tera no hi veuràs passar nin-
gú”, asseguren un parell que 
venen de Terrassa i van cap a 
Muntanyola. “Aquesta zona 
està molt bé i hi venim molt” 
i saben que el pas lateral que 
els protegeix dels cotxes en 
un tram de la C-1413b “està 
brut i de seguida punxes”. 
No els falta raó. Un any des-
prés de la posada en servei, 
la vegetació ja sobresurt 
per les vores del camí, i 1,80 
metres que fa en el tram més 
ample pot resultar escàs quan 
es creuen alguns dels pocs 
ciclistes amb els vianants, 
que poden portar un cotxet o 
fins i tot el carro de la com-
pra. La convivència és difícil.

projecte d’1,4 quilòmetres de 
longitud, s’hi van esmerçar 
més de 800.000 euros i mai 
no s’ha inaugurat. La inau-
guració oficiosa va tenir lloc 
el 2 de maig de l’any passat, 
quan es va autoritzar a sortir 

de casa per franges horàries 
i la gent hi va començar a 
passar, perquè les obres van 
acabar en ple confinament.

Per justificar la necessitat 
del projecte, la Diputació 
va comptar quants vehicles 

passaven per aquest tram de 
carretera. Va sortir una mit-
jana de 7.702 vehicles diaris 
perquè molts l’utilitzen per 
enllaçar amb la C-17. I de 
bicicletes? Doncs un matí de 
cap de setmana se’n poden 

Els ciclistes fugen del camí
L’itinerari de vianants entre Centelles i els Hostalets de Balenyà no és apte per a les 

bicicletes de carretera i es continua circulant pel mig de la calçada de la C-1413b
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Uns ciclistes passen pel camí de Centelles als Hostalets; al fons, un altre va per la carretera provocant retencions
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Més vigilància  
al Montseny per les 
bicis de muntanya
El Brull El Parc Natural 
del Montseny ha incre·
mentat les mesures per 
evitar males pràctiques per 
part dels visitants, espe·
cialment els ciclistes amb 
bicicleta de muntanya i les 
motos que circulen per cor·
riols i senders. En concret, 
s’ha reforçat la senyalitza·
ció que prohibeix passar 
per indrets no autoritzats 
i s’amplia el control amb 
personal del parc i la col·
laboració dels Mossos d’Es·
quadra. Entre la resta de 
conductes que es vol evitar 
coincidint amb l’arribada 
del bon temps hi ha el bany 
en estanys i rieres, l’estaci·
onament indegut, l’acam·
pada en llocs no permesos 
o els danys que provoquen 
els gossos en ramats.

Restriccions a 
Fontalba i a les 
Gorgues del Freser

Queralbs El Departament 
d’Acció Climàtica, Alimen·
tació i Agenda Rural posa 
en marxa un pla de xoc 
per evitar la massificació 
dels parcs naturals. Entre 
les mesures previstes 
arreu de Catalunya, hi ha 
restriccions a Fontalba i a 
les Gorgues del Freser. Tal 
com avançava EL 9 NOU 
del 30 d’abril, es limitarà 
el nombre de cotxes i se’ls 
farà pagar una taxa.

A Osona i el Ripollès hi ha una vin-
tena llarga de càmpings. Els governs 
municipals i representants del sector 
consideren que l’oferta està ben di-

mensionada i que s’ajusta a les carac-
terístiques del territori. Perquè con-
tinuï sent així, tant aquí com arreu 
de Catalunya, la Generalitat acaba 

d’aprovar un pla amb directrius que 
haurien de tenir en compte els ajun-
taments a l’hora de permetre amplia-
cions, millores i noves obertures.

BO
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Ambient d’aquest dissabte al càmping Vall de Camprodon, que disposa de 200 parcel·les

TRES CATEGORITZACIONS DIFERENTS PER AFAVORIR EL REEQUILIBRI TERRITORIAL

Font: Generalitat de Catalunya

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

Els temps canvien i els càm·
pings, també. Amb els anys 
han passat de ser establi·
ments amb les prestacions 
bàsiques per allotjar tendes 
i caravanes a oferir cada 
vegada més serveis, des de 
restaurants especialitzats 
fins a activitats d’animació 
o piscines que acaben exer·
cint de reclam més enllà 
de la filosofia de gaudir de 
l’entorn natural. Per endre·
çar aquestes ampliacions 
i delimitar les zones on es 
poden ubicar nous negocis, la 
Generalitat acaba d’aprovar 
el pla director dels càmpings 
de Catalunya. La normativa 
dona la potestat de decidir 
sobretot als ajuntaments, 
però a grans trets estableix 
que els que s’obrin a partir 
d’ara s’hauran de situar pre·
ferentment en sòl no urba·
nitzable i, malgrat no establir 
unes superfícies màximes, es 
vol limitar els establiments 
de grans dimensions, a l’estil 
de ciutats de vacances que 
s’escapen del model tradici·
onal. 

A Osona i el Ripollès, on 
segons els registres de la 
Generalitat hi ha 24 càm·
pings, representants del 
sector i governs municipals 
consideren que l’oferta està 
ben dimensionada i ara per 
ara no s’imaginen un escena·
ri de creixement. “No tenim 
demandes per obrir·ne de 
nous”, explica Xavier Gui·
tart, conseller de Turisme 
del Ripollès, “però sí que hi 
ha peticions d’alguns d’exis·
tents de guanyar superfície 
o fer obres de millora”. En 
aquests casos, el pla estableix 
que les ampliacions s’han de 
permetre si “van lligades a 
incrementar la qualitat dels 
serveis i adaptar les instal·
lacions al paisatge”. 

Tot i això, a la pràctica el 
sector es troba amb moltes 
dificultats. David Gómez, del 
càmping Vall de Camprodon, 
apunta que “el sistema està 
pensat per als grans i no els 
petits. La petició d’ampliar 
l’han d’autoritzar molts 
departaments, des de Medi 
Ambient fins a l’ACA, Turis·
me, Agricultura o els Bom·
bers. Els terminis i el procés 
són llargs, feixucs i cars”. És 

en aquest sentit que assegura 
que pot sortir a compte si 
l’objectiu és una gran amplia·
ció, com triplicar la capacitat, 
però no “augmentar en 50 o 
60 parcel·les”.

La resta d’establiments 
amb qui ha contactat EL 9 
NOU hi afegeixen que ara 
el context no convida a fer 
plans de creixement. “Amb 
la pandèmia primer hem de 
veure com van les coses. No 
toca prendre decisions”, diu 
Jordi Solà des del càmping 
Ripollès. Les perspectives 
de cara a l’estiu, això sí, són 
optimistes. Segons Gómez, 

“hi ha gent que abans anava 
d’hotel o apartament, però 
que ara el tranquil·litza estar 
a l’aire lliure; altres fan 
aquesta aposta perquè poden 
venir amb el seu animal de 
companyia, i, finalment, 
famílies que amb la Covid 
s’estimen més quedar·se a la 
vora de casa que agafar un 
avió”. Marta Vallmitjana, del 
càmping La Vall de Taradell, 
apunta en la mateixa direc·
ció: “Hi torna a haver movi·
ment i es van fent reserves. 
El que sí que s’ha notat és 
que d’estrangers estem a 
mínims de mínims”. 

El pla de la Generalitat 
defineix tres àrees geogràfi·
ques: les de muntanya, on es 
vol fomentar l’activitat dels 
càmpings; les planes interi·
ors, on poden contribuir a 
diversificar el turisme, i el 
litoral i el prelitoral, amb 
una capacitat per a noves 
instal·lacions ja molt reduï·
da. El principal objectiu de la 
normativa és que la implan·
tació de nous establiments 
es dugui a terme de manera 
sostenible en termes ambien·
tals, socials i econòmics. Pel 
que fa als existents, concreta 
que –tot i incomplir els crite·

ris del pla– els càmpings en 
funcionament podran man·
tenir la seva activitat sempre 
que ho permetin els planeja·
ments municipals. 

Al conjunt de Catalunya 
el sector compta actualment 
amb 350 negocis repartits al 
llarg de 181 municipis i que 
ofereixen més de 280.000 
places d’allotjament. Es con·
centren sobretot a les zones 
de muntanya –Alt Pirineu i 
Aran o Ripollès– i al litoral 
i prelitoral. La superfície 
mitjana és de tres hectàrees 
en el primer cas i de set en el 
segon. 

Càmpings existents

Als micropobles, municipis i 
comarques de muntanya la Generalitat 
hi vol fomentar i facilitar l’activitat dels 
càmpings. El govern considera que 
el turisme pot actuar com a element 
dinamitzador de l’economia i ajudar a 
fixar la gent al territori.

A les planes interiors, com la de Vic, 
l’administració tampoc es tanca en 
banda. Defensa que els càmpings poden 
contribuir a diversificar el turisme.

Al litoral i el prelitoral, la directiu 
passa per desincentivar l’obertura de 
més establiments. Es tracta d’indrets 
massificats i on la capacitat per a no-
ves instal·lacions ja és molt reduïda.

Endreçant els càmpings
A Osona i el Ripollès n’hi ha 24. La Generalitat acaba d’aprovar un pla que dona directrius als 

ajuntaments a l’hora de permetre tant ampliacions com l’obertura de nous establiments 
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Es necessita

ADMINISTRATIU/IVA
COMPTABLE

Envieu currículum a treball@vic.el9nou.com
i indiqueu la referència 99-181

· Per a despatx assessoria 
d’empreses.

· Experiència en comptabilitat 
bàsica 2 anys.

· Jornada completa.

Despatx d’advocats de Vic busca

advocat
Amb mínim de 5 anys 
d’experiència en dret 

processal civil.
Interessats envieu CV a: 

pragma@pragma-ae.com
o truqueu al tel. 93 883 27 46

Empresa de 
comunicació
necessita
incorporar

comercial de 
telemàrqueting

Valorem:

Persona activa i amb ganes 
de treballar i aprendre

Experiència en atenció al 
client

Informàtica a nivell 
d’usuari/a

Català parlat i escrit

Preferiblement d’Osona

oferim:
Sou fix + comissions

Formació a càrrec de 
l’empresa

Treball en equip i bon 
ambient

Incorporació immediata
(no és cap suplència)

interessats/ades poden enviar cV a
treball@vic.el9nou.com

indicant la referència: 140621

Dilluns, 14 de juny de 20216

El CHV comença a flexibilitzar les mesures que va establir fa un any per evitar contagis externs
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Els pacients ja poden tornar a accedir als centres del CHV amb un acompanyant

Vic

EL 9 NOU

L’avanç de la vacunació i 
la millora dels indicadors 
epidemiològics fan que hagi 
disminuït molt el nombre 
de persones ingressades a 
causa de la Covid-19. Tenint 
en compte aquest descens, i 
amb l’objectiu d’anar recu-
perant la normalitat d’abans 
de la pandèmia, el Consorci 
Hospitalari de Vic torna a 
permetre que els pacients es-
tiguin acompanyats. En el cas 
d’Urgències, per cada malalt 
hi pot haver un familiar al 
qual s’entrega una etiqueta 
que l’identifica com a tal; a 
les plantes d’hospitalitza-
ció convencional i l’UCI, la 
directriu és també d’un únic 
acompanyant, mentre que 
amb les persones aïllades a 
causa del coronavirus si hi 
vol entrar un familiar s’ha de 
quedar confinat a la mateixa 
habitació durant tota l’estada 
del pacient.

La resta de visites ara per 
ara continuen restringides a 
situacions extraordinàries, 
però a consultes externes 
també es permet un acom-
panyant. Aquesta flexibilit-
zació dels protocols que es 
van establir aviat farà un any, 
amb la intenció d’evitar l’en-
trada de casos de Covid-19 
des de fora, es tradueix tam-
bé en menys controls d’accés 

als centres del Consorci Hos-
pitalari de Vic. De fet, l’únic 
que es mantindrà serà el de 
la porta principal de l’Hos-
pital Universitari. També es 
desactiva el servei d’atenció 
a les famílies, on podien 
trucar per conèixer l’estat de 
persones ingressades.

L’Hospital de Campdevànol 
ja va fer aquest mateix pas 
a principis de juny i actu-
alment permet visites als 
pacients ingressats durant 
una hora al matí i una altra a 

la tarda. Igual que a Osona, 
la mesura respon a la millora 
dels indicadors epidemiolò-
gics del Ripollès, que actu-
alment presenta un risc de 
rebrot de 46 punts i un ritme 
de transmissió del virus de 
0,58, és a dir que la pandèmia 
es troba en regressió, perquè 
cada 100 persones infectades 
només l’acaben contagiant a 
58. A l’hospital comarcal no 
hi ha ingressat cap positiu, 
mentre que els d’Osona en 
sumen 25. Estan repartits 

entre l’Hospital Universitari 
de Vic (11), l’Universitari 
de la Santa Creu (10) i el 
Sant Jaume de Manlleu (4). 
També aquí les dades van 
millorant. La comarca ha 
passat d’una situació molt 
complicada la tardor passada 
i aquest hivern a un risc de 
rebrot que ara mateix és de 
74 punts. Tan sols un 2,84% 
de les proves que s’hi realit-
zen per detectar la Covid-19 
acaben donant un resultat 
positiu. 

Torelló

EL 9 NOU

La Policia Local de Torelló va 
detenir divendres a la matina-
da dos individus que pre-
sumptament haurien entrat 
a la nau dels carrossaires. Les 
alarmes de l’edifici van saltar 
poc després de 2/4 de 4. La pa-
trulla que s’hi va desplaçar va 

localitzar els dos homes molt 
a prop i va procedir a identifi-
car-los. Després de comprovar 
que les petjades de dins es 
corresponien amb les soles 
de les sabates d’un d’ells, i 
que cap dels dos fes cas de les 
indicacions dels agents i se’ls 
faltés al respecte, la policia 
els va detenir per temptativa 
de robatori amb força i, en 

el cas d’un dels arrestats, 
per amenaces a un agent de 
l’autoritat.

Posteriorment se’ls va 
traslladar a dependències 
dels Mossos d’Esquadra, a 
la comissaria de Vic. Segons 
la mateixa Policia Local, a la 
nau només s’hi van registrar 
alguns danys de poca consi-
deració.

Dos detinguts per robar a la nau 
dels carrossaires de Torelló
Les soles de les sabates d’un d’ells coincidien amb les petjades de dins

L’oci nocturn 
pot reobrir  
a partir de la 
setmana que ve

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Els departaments de Salut 
i Interior i representants 
de l’oci nocturn han arri-
bat a un principi d’acord 
per a la reobertura del 
sector. A l’espera de l’OK 
del Procicat, la previsió 
és que les discoteques i 
els locals de nit puguin 
reobrir fins a 2/4 de 4 de 
la matinada a partir del 21 
de juny, uns dies abans de 
la revetlla de Sant Joan, 
i amb la possibilitat de 
ballar a la pista duent la 
mascareta posada. L’afo-
rament a l’interior serà 
del 50% i a l’exterior, del 
100%, i durant un mes es 
guardarà un registre de les 
persones que hi acudeixin. 
Només es podrà consumir 
si s’està assegut.

A partir d’aquest dilluns 
s’elimina la cita prèvia 
per accedir a equipaments 
esportius interiors, com 
ara gimnasos, i es perme-
ten els actes de final de 
curs d’alumnat no univer-
sitari. Entre la darrera fle-
xibilització de les restric-
cions hi ha també el retorn 
del públic (amb seient 
preassignat) als estadis de 
les lligues professionals 
de bàsquet i futbol. En el 
primer cas, amb un màxim 
de 1.000 persones i en el 
segon, de 1.500.

Els pacients ingressats a Osona 
poden tornar a tenir acompanyants
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Moià
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C.M.C.Q., de 56 anys i veí de 
Caldes de Montbui (Vallès 
Oriental), va morir dissabte 
al vespre en un accident a 
la C-59 a Moià, després que 
la moto que conduïa xoqués 
amb un Citroën Méhari. Tot 
i que la investigació dels 
Mossos d’Esquadra continua 
oberta i encara s’ha de tancar 
l’atestat policial, tot apunta 
que l’home va fer una ma-
niobra per esquivar un porc 
senglar i va acabar topant 
amb l’altre vehicle. Dels dos 
ocupants del Méhari, la dona 
que hi viatjava com a passat-
gera va resultar ferida menys 
greu i se la va traslladar al 
CAP de Moià.

Els serveis d’emergències 
van rebre l’avís de la col·lisió 
minuts abans de 2/4 de 10 del 
vespre. Fins al punt de l’acci-
dent, al quilòmetre 37 de la 

de Territori i Sostenibilitat, 
amb una inversió prevista de 
3,6 milions d’euros als 16,5 
quilòmetres entre Moià i 
Sant Feliu de Codines. 

A banda de la creació 
d’apartadors a totes les para-
des d’autobús o una doble 
línia al centre de la calçada 
al nord de Sant Feliu, feta de 
material rugós per alertar els 
conductors si la trepitgen, la 
Generalitat preveu que als 
trams amb alta concentració 

de fauna salvatge –fins ara 
localitzats a Castellterçol– 
s’hi facin tancaments perquè 
els animals no puguin accedir 
a la carretera i s’encaminin 
cap als passos subterranis 
existents. Per la plataforma 
C-59 Segura no n’hi ha prou. 
Defensen que la intervenció 
al conjunt de la via hauria de 
ser més ambiciosa i fer-la més 
ampla per assegurar la convi-
vència de cotxes, furgonetes, 
camions i bicicletes. 

Mor un motorista en un accident 
amb un senglar a la C-59 a Moià

També s’hi va veure implicat un Citroën Méhari. La víctima tenia 56 anys i era de Caldes de Montbui

972 13 60 65
Pl. Estudis, 2
17869 Setcases
www.lacabanya.es

Ctra. C-17, km 50 - Tona - fidormasl@gmail.com - www.4carreteres.com

reveTlla
de sanT Joan

Fes la teva reserva als tel.
 93 887 03 50 - 93 887 04 00

mÚsICa eN DIreCte amB el DUO
marIO I lOreNa (CaP D’aNY)

I l’aCtUaCIÓ De mÀGIa De
JOrDI POta

meNÚ De revetlla
Pica-pica:

Pop a la gallega
Faves saltejades amb xipirons

ravioli de foie amb pinyons i tòfona
Carpaccio de gamba amb ceps i gules

a escollir:
Timbal de calamarcets amb patata i ceba

o
espatlla de xai al forn amb guarnició 

*****
Borratxo d’avellana amb gelat de torró

Coca de sant Joan
*****

Copeta digestiu “mojito”

Pa, aigua mineral
vi blanc i negre: Brau de Bot o cava Mas d’anoia

Cafè
50  (iva inclòs)

FIRA PRODUCTES ARTESANALS
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA (Sala Estudis) – Durant tot el dia

Flora no confinada!: Recull de fotografies d’espècies vegetals,
realitzada mitjançant telèfon mòbil, entre els mesos de gener i juny

de 2021.
CONFERÈNCIA (Sala Estudis) – Tarda de 17:30-19:00 h

FIRA PRODUCTES ARTESANALS
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA (Sala Estudis) – Durant tot el dia

RUTA BOTÀNICA – Matí de 10:30-12:00 h

PART--ICIPACIÓ JOVE (Sala Estudis) – Tarda de 17:00

Dissabte 19 de juny

Olis essencials. Què són i per a què serveixen?
Joan Carles Rey, Direcció Tècnica de l’Herbolari de Sau.
Evarist March, Direcció Natural Walk.

Diumenge 20 de juny

Flora no confinada!

Ruta botànica als voltants del poble per a observar i conèixer algunes
espècies vegetals.
Joan Carles Rey, Direcció Tècnica de l’Herbolari de Sau.

Evarist March, Direcció Natural Walk.

Presentació dels Vídeos elaborats pels joves de Setcases en el marc del
projecte de FloraLab Setcases, Poble Botànic.

XV FIRA D'HERBES
CUINA DEL BOSC

SETCASES 19 - 20 JUNY
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Cues dissabte al vespre a la C-59 a causa del sinistre mortal

C-59, s’hi van desplaçar dues 
patrulles dels Mossos, dues 
dotacions dels Bombers i dues 
unitats del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), que 
van practicar maniobres de 
reanimació al motorista però 
ja no van poder fer res per 
salvar-li la vida. La carretera 
va quedar tallada en tots dos 
sentits de la marxa durant 
més de dues hores, fins passa-
da la mitjanit.

Després del sinistre, diver-
ses persones han publicat 
comentaris a les xarxes soci-
als alertant sobre la fauna 
salvatge en aquesta carretera 
–la que vertebra el Moianès 
de nord a sud i el connecta 
amb el Vallès i l’AP-7– i 
l’increment dels accidents 
en què es veuen implicats 
senglars i cabirols. Aquest 
és també un dels aspectes en 
què vol incidir el projecte de 
millora de la C-59 que està 
treballant el Departament 

La carretera va 
quedar tallada en 

tots dos sentits 
fins passada la 

mitjanit 

    PUBLICITAT Serveis
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Energia solar, 
també per a les 
famílies més 
vulnerables
Trenta usuaris d’Osona, en una prova pilot 
per lluitar contra la pobresa energètica

Vic

Guillem Rico

La lluita contra la pobresa 
energètica és un dels princi-
pals objectius que planteja el 
projecte pilot “Energia solar 
per a tothom”, al qual partici-
pen una trentena de famílies 
de la Vall del Ges, Roda de 
Ter, Folgueroles, Sant Julià 
i Santa Eugènia. La iniciati-
va la lidera Ecoserveis, una 
consultoria estratègica i 
d’innovació especialitzada en 
energia, amb la col·laboració 
de l’Agència Local de l’Ener-
gia d’Osona (ALEO) del Con-
sell Comarcal i el Consorci 
d’Osona de Serveis Socials. 

Segons Gil Salvans, respon-
sable tècnic d’ALEO, es fa a 
partir d’una instal·lació de 5 
quilowatts que s’ha instal·lat 
al mateix edifici del Sucre, 
on hi ha la seu del Consell 
Comarcal. La idea és veure 
com vehicular els ingressos 
que es generin perquè vagin 
a parar a les famílies vulnera-
bles. Per optar a aquest ajut, 
els usuaris que s’han seleccio-
nat des de Serveis Socials han 
de participar en un procés de 
formació i pedagogia. Així, 
fa uns dies ja van assistir a 
un primer taller sobre gestió 

de l’energia a la llar on se’ls 
van proporcionar trucs per 
estalviar en aquest sentit, 
i dijous que ve faran una 
segona sessió sobre la factura 
elèctrica. Els usuaris també 
se sotmetran a una auditoria 
energètica i faran visites 
a instal·lacions d’energies 
renovables. A finals d’any, els 
ingressos que hagin generat 
les plaques, que es calcula 
que poden rondar els 3.500 
euros, es dividiran entre les 
famílies vulnerables de la 
prova per finançar part dels 
seus subministraments. 

La voluntat del Consell 
Comarcal és que després 
es repliqui la iniciativa a la 
resta de municipis. Salvans 
comentava que amb la prova 
es vol “crear un mecanisme” 
que pugui servir de cara al 
futur als ajuntaments que 
instal·lin plaques solars amb 
la idea que el 10% es destini 
a serveis socials. Des d’ALEO 
diuen que molts pobles apos-
ten per les renovables que 
generen estalvis econòmics 
que es poden reinvertir a 
polítiques socials. La Fun-
dació La Caixa, a través de 
la convocatòria “Acció social 
d’àmbit rural”, també dona 
suport al projecte.

Unanimitat de les alcaldies en la 
regulació dels parcs fotovoltaics

Vic El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses 
d’Osona, que es va tornar a fer de forma pre-
sencial, va aprovar per unanimitat les reco-
manacions per a la regulació de parcs foto-
voltaics a la comarca, un informe que marca 
unes línies generals com limitar l’ocupació 
a 10 hectàrees, prioritzar l’emplaçament 
a zones degradades o la distància màxima 

entre parcs i el punt de connexió, entre d’al-
tres. Tots els municipis són conscients que 
cal fer la transició energètica i hi aposten 
però que cal ordenar-la, ja que posant només 
plaques a les teulades no serà suficient. 
Entre les reflexions que van fer des dels 
diferents ajuntaments, l’alcalde de Tavertet, 
Albert Prado (JxCat), va apuntar que caldria 
buscar alternatives per a l’autoconsum en 
micropobles com el seu per l’impacte que 
poden tenir les plaques a les teulades. 
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Una branca d’un desmai de la plaça de l’Amusic  
de Vic cau a sobre un cotxe

Vic Dijous al vespre una de les branques del desmai que 
hi ha a la plaça de l’Amusic de Vic es va trencar i va caure 
a sobre d’un vehicle que estava aparcat en aquesta zona 
del barri de l’Horta Vermella. L’incident va aixecar molta 
expectació entre les persones que es trobaven a la zona. Poc 
després van arribar dues patrulles de la Guàrdia Urbana i 
un cotxe de Bombers que va retirar la branca. El cotxe afec-
tat no va haver de lamentar desperfectes importants. 
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El dia 1 d’octubre de 2017 el poble de Catalunya va assolir la victòria democràtica més gran que hagi pogut prota-
gonitzar des del retorn de l’exili del president Tarradellas. 2,3 milions de persones van sortir al carrer per fer possible 
el primer referèndum d’autodeterminació, convocat i organitzat pel Govern de la Generalitat i aprovat per llei del Par-
lament de Catalunya. Un referèndum proposat per les institucions legítimes dels ciutadans de Catalunya, dipositàries 
de la sobirania popular.

La victòria no és només la celebració en si del referèndum sinó la superació de totes les circumstàncies adverses que 
la poderosa maquinària de l’Estat espanyol va construir per tal de fer-lo impossible. És una victòria de radicalitat demo-
cràtica, feta realitat no només per la determinació i suport de les institucions sinó molt especialment per la participació, 
des de la base, de milions de persones que es van autodeterminar de manera conscient. No parlem de dificultats bu-
rocràtiques; parlem de dificultats molt greus que estaven pensades per trencar la convivència de Catalunya i provocar 
enfrontaments. El seny dels catalans es va imposar a la fúria arrauxada de l’Estat espanyol, que va enviar milers de 
policies i guàrdies civils a intentar impedir, per tots els mitjans possibles, la celebració pacífica i normal de la jornada. 
El seny dels catalans es va imposar a la ràbia dels qui volien convertir el referèndum en un fracàs tant d’organització 
com de participació.

L’organització i la participació van ser un èxit sense precedents. Una victòria de la democràcia, i alhora una derrota 
de la violència. Va ser una jornada que va ensenyar al món les dues cares d’un conflicte històric, que malda per ser 
resolt de l’única manera en què es poden resoldre aquests conflictes, que és donar la veu als ciutadans. Una cara, la 
d’un poble mobilitzat, il·lusionat i esperançat, que venç tots els obstacles per fer possibles les urnes, les paperetes, els 
col·legis electorals, el cens i el recompte. Una altra, la d’un Estat que reprimeix amb una violència insòlita els ciutadans 
que volien anar a votar, amb imatges de violència extrema que farien la volta al món i provocarien malestar en moltes 
cancelleries europees.

Aquell dia vam posar oficialment i democràtica les bases de la república catalana. És el que les institucions van decidir 
i és el que el poble va refrendar. Per això es va desencadenar una repressió cruel, colossal, inhumana; la repressió dels 
perdedors, que tenen el poder suficient per fer efectiva una venjança en nom de la pàtria ofesa.

Avui, molts dels nostres municipis tenen una plaça, un carrer o un espai que porta el nom de l’1 d’octubre de 2017. És 
el dia en què ens vam autodeterminar i vam decidir constituir un estat independent en forma de república. El referèn-
dum va atorgar plens poders al Govern i al Parlament per declarar la independència, que es va fer el dia 27 d’octubre, 
i per desplegar els efectes d’aquesta declaració. El camí que cal recórrer comença precisament en aquest punt, que 
és on les institucions no van poder continuar: desplegar els efectes de la declaració d’independència.

Hi ha diversos camins que podem recórrer per tornar a situar-nos en aquell punt. L’independentisme parlamentari s’ha 
posat d’acord, de manera unànime, a intentar la via d’una negociació amb l’Estat espanyol que habiliti la manera per 
la qual Catalunya transitarà cap a una república independent. Cal respectar honestament aquest camí, perquè és el 
resultat d’un acord democràtic de tot l’independentisme amb representació parlamentària. Però l’independentisme en 
el seu conjunt s’ha de posar d’acord, com ja va ser capaç de fer abans de l’octubre de 2017, per acordar les altres 
vies que també poden portar-nos al punt on vam deixar les coses si la via de negociació amb l’Estat esdevé una via 
morta per a aquest propòsit. Igual que en l’octubre de 2017, la via unilateral és legítima i eficaç si se sap construir-la 
i defensar-la. Una via que cal preparar per fer-la forta i eficaç.

En aquest sentit, el Consell per la república, institució republicana que recull el fil de l’octubre del 2017, insta tots 
els partits polítics independentistes que tenen representació i responsabilitat institucional a actuar en conseqüència 
i coherència, i a no malbaratar la victòria de l’1 d’octubre de 2017. Insta els partits i també al Parlament i el Govern 
a honorar els ciutadans de Catalunya que van fer possible, amb la seva determinació i valentia, desafiant amenaces i 
violències, si cal posant el seu propi cos com a escut protector de les urnes, una victòria que és la base fundacional 
que legitima la construcció de la república catalana per totes les vies democràtiques possibles.

Manifest del Govern del Consell sobre l’1-O

Dilluns, 14 de juny de 20218
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EL9NOU.CAT, escollit com a 
millor digital de l’any 2020

Durant la pandèmia, el portal va augmentar més d’un 70% l’audiència

El director editorial d’EL 9 NOU, Agustí Danés, recull el guardó de mans del secretari de Comunicació del Govern

Barcelona

EL 9 NOU

L’Associació Catalana de 
Premsa Comarcal (ACPC), 
entitat que agrupa revis-
tes, diaris i digitals de tot 
Catalunya, va concedir 
aquest dissabte el premi de 
millor digital de l’any 2020 
a EL9NOU.CAT, el portal 
digital del grup EL 9 NOU. El 
guardó, lliurat pel secretari 
de Comunicació del Govern 
i Mitjans de Comunicació, 
Oriol Duran, es va atorgar 
en el marc de l’assemblea i la 
convenció anual de l’ACPC 
que es va fer a l’Hotel Com-
tes de Barcelona.

Durant l’any passat, marcat 
per la pandèmia, EL9NOU.
CAT va multiplicar l’audi-
ència. Va tenir 2,1 milions 
d’usuaris, xifra que va repre-
sentar un augment de més 
del 70% respecte a l’any 
anterior. Aquests lectors, 
en conjunt, van arribar a 
visualitzar 14,8 milions de 
pàgines. Després de l’acte, 

el director editorial d’EL 9 
NOU, Agustí Danés, va posar 
en valor un premi que reco-
neix les successives millores 
incorporades a EL9NOU.CAT 

per convertir-lo no només en 
un portal informatiu, sinó 
també de servei, una faceta 
que es va fer especialment 
evident durant els mesos 

més crus de la pandèmia. I 
va fer notar que la tecnolo-
gia no és una amenaça, sinó 
una oportunitat de millora 
perquè obre el ventall de 

recursos per enriquir els 
continguts periodístics. Els 
finalistes en la categoria de 
digitals van ser La Mira i El 3 
de 8. Durant l’acte, la revista 
manlleuenca El Ter va rebre 
un reconeixement pel seu 
25è aniversari.

El portal EL9NOU.CAT 
incorpora no només la 
informació al moment de 
les comarques d’Osona, el 
Ripollès i el Vallès Oriental, 
sinó que hi conflueixen els 
diferents mitjans del grup 
EL 9 NOU. D’aquesta mane-

ra, s’hi poden trobar des de 
l’streaming en directe de la 
programació d’EL 9 TV i EL 
9 FM fins a programes a la 
carta. En una aposta pel peri-
odisme de qualitat, les notí-
cies d’anàlisi i en profunditat 
només són accessibles per a 
subscriptors amb la voluntat 
de donar valor a la feina dels 
periodistes. El portal també 
dona accés a l’edició digital 
del diari en paper on es pot 
fer la compra de l’edició del 
dia o les anteriors. 
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La regidora de Cultura, Cristina Suñén, i el director d’EL 9 NOU, Víctor Palomar

Sant Julià acull l’exposició del 
Concurs de Cartells d’EL 9 NOU
Sant Julià de Vilatorta

EL 9 NOU

Amb un col·loqui sobre peri-
odisme es va obrir divendres 
a l’aula de cultura de Sant 
Julià de Vilatorta l’exposició 
dels cartells guanyadors que 
han estat portada de Nadal 
d’EL 9 NOU de 1980 a 2020. 
Després de la benvinguda 
de la regidora de Cultura de 
Sant Julià, Cristina Suñén, el 
director d’EL 9 NOU d’Osona 
i el Ripollès, Víctor Palomar, 
va desgranar la història del 
diari alhora que apuntava 

els grans reptes de futur del 
periodisme. Durant l’acte 
també es van recordar algu-
nes de les notícies en què 
Sant Julià i Vilalleons van 
ser portada en les primeres 
edicions del diari, com la 
recuperació de les caramelles 
o l’intent d’extracció d’urani 
a Osona. L’exposició de 40 
anys de portades de Nadal, 
que és itinerant, es podrà 
veure a l’aula de cultura fins 
al 21 de juny. Els horaris de 
visita són dilluns, dimecres i 
divendres al matí, i dimarts i 
dijous a la tarda.

La revista 
manlleuenca ‘El 
Ter’ va rebre un 
reconeixement 

pel 25è aniversari 
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Després de 18 anys al capdavant 
del consistori de les Masies de 
Voltregà, Sergi Vilamala (Su-
mem-CP) ha renunciat a l’alcaldia 

i acabarà el mandat com a regidor 
d’Hisenda. En aquesta entrevista 
repassa la seva trajectòria políti-
ca com a alcalde i diputat.

Sergi Vilamala, que després de deixar l’alcaldia continua com a regidor d’Hisenda, en una imatge d’arxiu al polígon de Torruella, a les Masies de Voltregà

“Com a alcalde he 
intentat buscar consensos 
el més amplis possible”

Les Masies de Voltregà

Guillem Rico

Està més tranquil o encara 
no ho ha notat?

De fet, el darrer any i mig 
he dedicat molt poc a l’Ajun-
tament per motius personals 
i laborals que m’han impedit 
seguir el dia a dia. Quan un 
s’adona que no pot estar tan 
atent com es mereix la gent 
del poble és el moment que 
qui realment ha portat el pes i 
no s’ha notat cap a fora n’aga-
fi el relleu. Com que no m’he 
dedicat mai estrictament a 
l’Ajuntament, sinó que hi 
posava les hores quan plegava 
de treballar, de moment no hi 
he notat massa canvi.

Ja havia dit que aquest 
era l’últim mandat. En una 
entrevista va dir que l’aca-
baria, ens va fer una trampa: 
l’acabarà però no com a 
alcalde, sinó com a regidor 
d’Hisenda.

Acabaré amb el compro-
mís, però és veritat que les 
circumstàncies personals i 
laborals han canviat.

El 2019 va acabar decidint 
presentar-se per la moció 
de censura de Sant Hipòlit 
i d’algunes declaracions de 
persones vinculades a l’ANC. 
Per què va repetir?

Volia finalitzar algunes de 
les absurditats de querelles 
que es van plantejar i que no 
semblés que deixava coses 
entremig en processos d’in-
vestigació de fiscalia o judi-
cials. Un cop això està resolt 
també és un moment de tan-
car l’etapa. Eren consideraci-
ons absurdes que han costat 
diners al municipi i molta 
feina als treballadors munici-
pals. Per sort, en aquest cas, 
els regidors de Junts són uns 
altres, han entès que el millor 
és col·laborar i els agraeixo 
profundament que hagin 
establert aquesta distensió 
que hi havia hagut en el pas-
sat que no tenia cap sentit. 

Es refereix a les denún-
cies dels exportaveus del 
PDeCAT a les Masies i Sant 
Hipòlit per amenaces, places 
escola bressol...

A aquestes i altres a l’excap 
de llista de les Masies, però 

també qui dirigia el PDeCAT 
a la comarca, Ignasi Puig. 
Vaig intentar parlar amb 
ell quan jo era el dirigent 
d’un partit polític i mai hi 
va haver manera. Després 
quan hem arribat a pactes i 
acords municipals va fer unes 
declaracions fora de lloc. Les 
persones que dirigeixen els 
partits haurien d’entendre 
que no poden crear crispa-
cions dins dels municipis. 
Igualment podria dir de Pere 
Medina, que ara és vicepre-
sident del Consell Comarcal, 
que va fer les declaracions 
més desafortunades que mai 
ha pogut fer un dirigent polí-

què sempre he ofert la gover-
nabilitat a tots els grups hi ha 
hagut gent que ha entès que 
això és el millor pel municipi. 
Fins i tot ho vaig oferir al 
regidor de la CUP, que no ho 
va acceptar però mantenim 
una bona relació. 

No ho va proposar a la 
regidora de Som Voltregà. 

No, perquè en aquest cas 
no van actuar conseqüent-
ment amb la corresponsabi-
litat que tocava. Tot i que en 
aquest mandat les coses han 
millorat, quan començàvem 
veníem de quatre anys molt 
crispats i més amb el senyor 
Hipòlit Serra [regidor de 
Som Voltregà a Sant Hipòlit], 
que va destruir la bona 
col·laboració i entesa entre 
Sant Hipòlit i les Masies i 
que ha continuat en aquest 
mandat amb l’actual alcalde 
[Gerard Sancho, de JxCat], 
que va creure tot el que li va 
dir Serra sense escoltar els 
serveis jurídics de l’Ajunta-
ment. Espero que ara, si el 
problema de l’alcalde de Sant 
Hipòlit era la meva persona, 
rectifiqui i torni l’entesa i la 
col·laboració. 

El pacte amb JxCat no ha 
ajudat en la relació entre els 
dos ajuntaments? 

No, perquè l’alcalde de Sant 
Hipòlit no s’escolta els qui 
hauria d’escoltar. Per tant, en 
aquest sentit espero que amb 
la nova alcaldessa i ell que ja 
hi porta dos anys pugui enten-
dre que les coses són molt 
diferents quan te les expli-
quen i quan ets a dins. Seria 
bo i crec que hauria de rectifi-
car l’error que va cometre.

Aquest cop es va presen-
tar amb Sumem, una marca 
vinculada al PSC. Era amb la 
idea de fer el relleu?

Ens va semblar que calia 
una major obertura, hi havia 
una renovació de la llista. 
Volíem fer una llista més 
transversal aglutinant gent 
de diferents pensaments tot i 
sabent el meu posicionament 
polític, del qual no m’ama-
go. Ens vam presentar sota 
aquesta marca per fer una 
plataforma més transversal 
que ens va donar èxits: més 
del 50% de vots, ens van 

votar com a col·lectiu i no 
com a partit.

De la seva obra de govern 
destacava el projecte edu-
catiu.

Va ser un dels primers 
objectius, volíem tenir un 
model educatiu rellevant 
al municipi. Hem tingut els 
millors regidors d’Educació, 
hem aconseguit un model 
educatiu de 0 a 18, però tam-
bé vam ser el primer que va 
tenir un pla d’entorn. Vam 
treballar per l’educació for-
mal, però també per la no for-
mal. El model educatiu jun-
tament amb el social i el de 
desenvolupament econòmic 
han estat claus. I el tema ambi-
ental amb diferents elements 
com la creació de l’ETAP amb 
altres municipis i diferents 
programes de custòdia al riu.

També es mostrava satis-
fet al ple que es feia a la casa 
forta del Despujol, on es va 
traslladar la seu de l’Ajunta-
ment.

Dins l’àmbit de la cultura 
és en un dels elements en què 
més hem incidit. És un edifici 
catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional, n’hi ha 
pocs a la comarca i calia pre-
servar aquest patrimoni. 

El darrer any com a alcalde 
ha estat marcat pel corona-
virus.

Vam fer un pla de xoc, vam 
donar ajudes a les empreses 
que van haver de tancar, hem 
fet atenció a les persones 
que s’han vist perjudicades 
perquè no tenien contractes 
de regularització de llocs de 
treball i han tingut mancan-
ces importants. Ens ha marcat 

a tots i vull donar el condol a 
les famílies que han perdut 
algú estimat. 

En l’àmbit supramunici-
pal, després de l’1-O, a banda 
de la moció de censura a 
Sant Hipòlit també es va 
trencar el pacte del Consell 
on també hi havia el PSC. 
En aquest mandat no es va 
incloure el PSC. 

El Consell hauria de ser 
de tots els ajuntaments i no 
passa. Trobo molt a faltar la 
concòrdia del president Arisa, 
Jaume Mas o Joan Roca, que 
eren presidents de consens i 
acords sense sectarismes. 

Un dels temes del Consell 
que els afecta és la gestió 
dels residus. Estaven pen-
dents de fer el porta a porta 
que ha d’esperar per la fina-
lització de l’empresa Recolli-
da de Residus d’Osona.

Aquest és un dels proble-
mes de l’actual Consell. No té 
projecte per molt que diguin, 
ni visualització de futur i 
espero que canviï la seva 
política. En la recollida de 
residus hi havia una empresa 
mixta que acabava el contrac-
te i hem trigat anys a pensar 
com i llavors ho acaben fent 
a través d’una licitació i un 
concurs en què una empresa 
del sector se’n farà càrrec, 
en el sentit oposat del servei 
que volen gestionar de l’ai-
gua. Han creat una empresa 
pública en què han invertit 
150.000 euros, encara no ha 
entrat en funcionament i amb 
el sistema de l’aigua el Con-
sell hi perdrà diners. Per a 
l’aigua volen fer una empresa 
pública quan amb la recollida 

“Quan no pots 
estar tan atent 

com mereixen els 
veïns cal passar 

el relleu” 

“Jo sí que oblido 
i sí que perdono, 

hem de mirar 
cap al futur i 

entendre’ns tots”

“Espero que si el 
problema amb 

Sant Hipòlit era 
la meva persona 
ara rectifiquin” 

tic a la comarca en els anys 
de democràcia acusant els 
socialistes de coses absurdes. 
Hi ha una frase que no m’ha 
agradat mai, que es diu en 
negatiu i jo la dic en positiu: 
jo sí que oblido i sí que per-
dono perquè penso que hem 
de mirar al futur, ens hem 
d’entendre tots i establir ele-
ments de concòrdia i és el que 
hem fet a les Masies.

Van pactar amb JxCat.
Després de molts anys en 

Sergi Vilamala (Sumem-CP), exalcalde de les Masies de Voltregà
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Sergi Vilamala, que després de deixar l’alcaldia continua com a regidor d’Hisenda, en una imatge d’arxiu al polígon de Torruella, a les Masies de Voltregà

Què li haurà quedat per 
fer com a alcalde?

Sempre queden moltes 
coses per fer. M’emporto que 
sobretot he intentat pensar 
en positiu, que crec que els 
ajuntaments han de ser d’en-
tesa, concòrdia i treballar 
tots amb les discrepàncies 
perquè ningú pot renunciar 
al seu principi ideològic, 
però sobretot hem de mirar 
al futur, buscar consensos 
el més amplis possible. Em 
queda el fet que s’ha de tan-
car el POUM, tot i que abans 
d’acabar l’any estarà resolt. 
Un bagatge que s’ha fet una 
transformació i és d’agrair 
als anteriors governs que van 
deixar un ajuntament sanejat 
econòmicament i nosaltres 
hem intentat actualitzar les 
necessitats del segle XXI, i 
que marxo havent fet moltes 
coses però havent deixat un 
deute viu i a càrrega finance-
ra de zero euros.

Quin és el seu primer 
record polític?

Era molt petit i recordo el 
pare i el padrí parlant que 
havien sentit que Carrero 
Blanco havia estat assassinat 
gràcies que el meu padrí 
tenia una emissora de radi-
ofreqüència que utilitzava 
des de la clandestinitat per 
després difondre notícies 
que encara no havien sortit 
públicament. Jo escoltava allò 
i deien com havien d’actuar 

per intentar ajudar perquè 
allò servís per fer un canvi de 
règim. 

Com es va iniciar a la polí-
tica?

Hi vaig entrar perquè quan 
vaig acabar els estudis Jordi 
Gallifa, que era alcalde de 
Sant Hipòlit, em va demanar 
de col·laborar en la candi-
datura i després a través de 
Gallifa vaig conèixer Romà 
Planas, una figura que va ser 
el secretari personal de Tar-

radellas a l’exili i el delegat 
especial quan va fer el retorn 
a Catalunya, i que participava 
en unes trobades familiars 
que fèiem en una finca que 
tenia Gallifa a Sant Bartomeu. 
Planes explicava les vivènci-
es amb Tarradellas a l’exili. 
Sempre vaig pensar que 
m’agradaria ser com Planas, 
i no he arribat ni molt menys 
al seu nivell, però com a alcal-
de i diputat he pogut fer tot 
allò que m’ha vingut de gust 
en cada moment i també he 
plegat en el moment que he 
considerat oportú. 

És diferent ser diputat que 
alcalde.

Avui dia el Parlament hau-
ria de canviar. Està per legis-
lar i el que s’està fent ara és 
discutir sobre discrepàncies 
polítiques. Tinc esperança 
que en la nova etapa es recon-
duirà i tornarà a ser el que ha 
de ser un parlament, on es 
legisli, es modifiquin i actua-
litzin les lleis i facin avançar 
el país i no aquest guirigall. El 
futur és d’entesa i concòrdia.

Què ha estat el més grati-
ficant?

Em quedo amb les bones 
coses, que hem pogut forma-
litzar acords entre diferents 
grups municipals que al final 
al que ajuden és al benefici 
dels veïns i veïnes. I quan he 
participat en l’àmbit comarcal 
al Consell en aquells amplis 
consensos en què tothom par-
ticipava. 

Què trobarà a faltar?
A la vida tot canvia, trobaré 

a faltar la molta gent que he 
conegut. He posat exemples, 
m’emporto bons records 
d’alcaldes com en Freixanet 
d’Olost, Àlex Garrido de Man-
lleu o Jordi Fàbrega de Sant 
Pere, per dir-ne alguns d’ERC, 
o de Joan Roca, de Gurb, o 
altres alcaldes de Junts com 
en Banús de Tavèrnoles. Gent 
amb qui he congeniat i dis-
crepat però sempre hem col-
laborat, que és el que toca fer 
en la política. 

“Al Consell 
Comarcal hi trobo 

a faltar consens 
i acords sense 
sectarismes” 

fan tot el contrari. Tot està 
inventat i els gestors públics 
hem de gestionar amb efici-

ència i eficàcia els recursos 
i és fals que l’aigua no sigui 
municipal. 
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Campdevànol

Isaac Muntadas

Els excrements de gos a la 
via pública són un problema 
recurrent per a la majoria de 
pobles. A Campdevànol ja fa 
temps que impulsen accions 
contundents per frenar l’in-
civisme d’alguns ciutadans. 
La més destacada és la reco-
llida de mostres d’ADN dels 
gossos per tenir un cens com-
plet que permeti identificar 
i sancionar els propietaris. 
Ara, el consistori ha detectat 
que hi ha molts gossos que 
no estan censats i, per tant, 
poden defecar impunement. 
L’alcaldessa, Dolors Costa 
(Junts), posa l’exemple d’un 
gos del qual s’han recollit 26 
mostres gairebé al mateix 
lloc “que sabem la morfo-
logia que té, però no està 
censat i no l’enganxem in 
fraganti. I a sobre hem de 
pagar les analítiques”. 

El consistori està posant fil 
a l’agulla perquè això s’acabi 
aviat i impulsarà una campa-

nya informativa “similar a la 
del nadó que es menjava una 
caca del terra”, diu l’alcaldes-
sa. La campanya serà “agres-
siva i no deixarà indiferent a 
ningú, perquè volem que se’n 
parli”.

Aquest darrer mes, l’Ajun-
tament ja ha passat a l’acció 
i ha imposat entre 15 i 20 
expedients sancionadors. 
“Agafàvem mostres, però no 
coincidien amb cap ADN. La 
gent s’ha relaxat i hem fet 
una batuda en què n’hem 
enxampat a molts”, afirma 
Costa. 

Actualment, si un policia 
municipal detecta un gos que 
no està censat, el consistori 
envia una carta al propietari 
perquè vagi a registrar-lo en 
els 15 dies següents. La cam-
panya pretén donar un perío-
de de tres o quatre mesos per 
censar l’animal de manera 
gratuïta fent-li “l’extracció 
de sang, posant-li el xip i fent 
la foto de l’ADN”. No tenir-
li al cap d’aquest temps “de 
gràcia” suposarà una multa 
de 500 euros. 

El portaveu d’Esquerra 
Republicana, Toni Riera, va 
aplaudir durant l’últim ple 
municipal que es faci “una 
campanya informativa i es 
prioritzi la pedagogia abans 
que sancionar”, però va que-
dar parat de l’augment “abis-
mal” de sancions en només 
un mes.

Prova pilot per controlar també els gats
Campdevànol L’Ajuntament també ha engegat una prova pilot per controlar les colònies de 
gats de carrer. La regidora de Barris, Blanca Sánchez, explica que, conjuntament amb el cen-
tre veterinari Campdevet del poble i l’Associació Animals Vida Digna de Ripoll, han instal-
lat dues casetes de fusta darrere del centre cívic i al jardí de davant de l’església. La idea és 
concentrar els gats en aquests espais “perquè els voluntaris no hagin de deixar platets de 
menjar i aigua per tot el poble”. D’aquesta manera, la veterinària podrà controlar quantes 
colònies hi ha i quants estan esterilitzats. Si funciona, es preveu que s’instal·lin més casetes. 
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Campdevànol farà una campanya 
perquè se censin els gossos

El consistori ara no pot identificar els animals a qui corresponen les mostres d’ADN de les caques
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L’autor és el metge Albert Altés, cap d’Hematologia a Althaia, de Manresa

Un treball sobre els virus guanya  
el premi d’assaig Ricard Torrents

D’esquerra a dreta, Ricard Torrents, Montse Ayats, Albert Altés i Josep Eladi Baños, en l’entrega del premi

Vic/Barcelona

Jordi Vilarrodà

El metge Albert Altés, cap 
del servei d’Hematologia 
de la Fundació Althaia de 
Manresa, ha estat el gua-
nyador del primer premi 
d’assaig Ricard Torrents, 

instituït per la UVic-UCC 
i Eumo Editorial en home-
natge al primer rector de la 
Universitat. L’obra per la 
qual se’l premia porta per 
títol Va de virus, i tracta 
sobre la funció dels virus 
explicada de manera plane-
ra. Uns virus que no només 

són vectors de malalties 
sinó que també han estat 
motors de l’evolució, cre-
adors de nous gens i pro-
ductors de diversitat: “Avui 
sabem que els beneficis que 
ens han aportat són infini-
tament més grans que els 
danys que ens han causat”, 

explica l’autor. Amb la seva 
obra, Altés ha volgut fer 
també “un homenatge a 
aquest sistema col·laboratiu 
i universal que anomenem 
ciència”. L’autor va comen-
çar a escriure-la durant els 
primers mesos de la pandè-
mia, motivat per intentar 
explicar a un públic ampli 
el funcionament i el paper 
dels virus. Altés considera 
que l’assaig “és la forma 
literària més democràtica”.

El veredicte es va fer 
públic dijous al Palau 
Robert de Barcelona (en un 
acte presidit pel rector de 
la UVic-UCC, Josep Eladi 
Baños; la directora d’Eumo 
Editorial, Montse Ayats, i 
el mateix Ricard Torrents). 
A la convocatòria d’aquesta 
primera edició del premi 
que porta el seu nom s’hi 
van presentar 36 treballs. 
L’obra  guanyadora veurà 
la llum properament, en un 
llibre que publicarà Eumo 
Editorial. El jurat també 
va recomanar la publicació 
del treball “Del reggae al 
trap: nous messianismes 
sota el beat, un estudi cul-
tural sobre la música negra 
i urbana”, que signava Pau 
Torner. Ricard Torrents 
va dir que “sense recerca i 
sense educació una cultura 
no avança”, i el rector Josep 
Eladi Baños ja va anunciar 
la convocatòria de la segona 
edició del premi. 

Els Bombers 
efectuen tres 
rescats al 
Ripollès

Queralbs/Campdevànol

EL 9 NOU

Els Bombers van haver 
d’intervenir en tres rescats 
a la muntanya aquest cap 
de setmana al Ripollès, dos 
dels quals van requerir la 
intervenció de l’helicòpter 
i del Grup d’Actuacions 
Especials. Van tenir lloc en 
terme de Queralbs. El primer 
va ser dissabte, quan un 
component d’un grup de tres 
excursionistes, de 58 anys, 
es va fer mal al genoll i va 
haver de ser evacuat des de 
dalt de la muntanya amb 
l’helicòpter.

Diumenge, cap a un quart i 
mig d’1, una excursionista es 
va lesionar al turmell a Vall 
de Núria. Després de rebre 
les primeres atencions dels 
serveis mèdics va ser evacua-
da en helicòpter per comple-
tar el trasllat en ambulància. 
Una hora i quart després una 
altra dona també patia feri-
des al turmell a la ruta dels 
Set Gorgs de Campdevànol. 
En aquest cas se la va traslla-
dar fins a l’inici de la ruta, on 
l’esperava l’ambulància.
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EL 9 NOU

Tot i que la pandèmia encara 
no ha finalitzat, l’avanç de 
la vacunació, la millora dels 
indicadors epidemiològics i 
la xifra d’ingressats als cen-
tres hospitalaris permeten 
albirar una sortida a la crisi 
sanitària que va colpejar 
el planeta. Que l’Hospital 
Universitari de Vic perme-
ti, gairebé un any després, 
que els pacients que hi ha 
ingressats puguin tornar a 
estar acompanyats dels fami-
liars més propers és un pas 
important per deixar enrere 
els moments més durs de la 
pandèmia. La situació actual 
dona un cert respir i permet 

fer balanç de l’impacte que la 
Covid-19 ha tingut en dife-
rents sectors. El dels mitjans 
de comunicació, immersos 
des de fa anys en una crisi 
del model negoci, han vis-
cut una situació paradoxal. 
La davallada de la inversió 
publicitària per la crisi eco-
nòmica va contrastar amb 
l’augment de la demanda de 
la ciutadania de rebre infor-

mació veraç, més necessària 
que mai en un context d’in-
foxicació –una sobrecàrrega 
d’informació difícil de pro-
cessar– acompanyada de fake 
news que les xarxes socials 
s’encarreguen de difondre 
sense que ningú sembla que 
hi pugui posar aturador. Els 
periodistes, considerats un 
sector essencial, no van dei-
xar mai de treballar ni tan 

sols durant els dies de confi-
nament més estricte per fer 
arribar tota la informació del 
que passava de portes enfora. 
Els lectors, l’audiència i els 
oients van premiar aquesta 
feina dels professionals de 
la comunicació donant-los la 
confiança de ser la seva font 
fiable per posar una mica 
de llum a la foscor d’una 
situació inèdita fins ara. Les 

audiències registrades pels 
mitjans del grup EL 9 NOU 
durant l’any passat així ho 
acrediten. I el premi rebut 
aquest cap de setmana per 
part de l’Associació Cata-
lana de Premsa Comarcal 
(ACPC), entitat que agrupa 
revistes, diaris i digitals de 
tot Catalunya, distingint 
EL9NOU.CAT com a millor 
digital de l’any 2020 és un 
reconeixement a la feina feta 
per tots els treballadors del 
grup EL 9 NOU. Però és tam-
bé un estímul per continuar 
apostant pel bon periodis-
me, sigui en paper per ones 
hertzianes, TDT o en suport 
digital. Pel periodisme de 
qualitat.

Integrar neorurals

El paper del periodisme 
durant la crisi de la Covid

La pandèmia ha posat de moda un 
nou èxode de gent de ciutat cap 
a pobles petits, impulsats per una 

visió bucòlica de la vida rural. Segons algunes xifres 
donades, dies enrere, en aquest darrer any i mig 
haurien marxat 19.000 persones de ciutat per anar 
a viure en el territori rural. Si tenim en compte que 
a Catalunya hi vivim 7,5 milions, el percentatge és 
ínfim.

A més, caldria aclarir la diferència entre acollir 
i integrar neorurals. Per a molts dels que han sor-
tit o volen sortir de ciutat, ho fan enganyats per 
algunes informacions que els han arribat clarament 
deformades. M’explico. Molts han sentit parlar de 
la regressió demogràfica, la pèrdua d’habitants en 
el món rural i el perill de tancament d’escoles per 
manca d’alumnes. Això fa pensar que si truquen a 
un ajuntament de poble petit poden trobar-hi unes 
condicions excepcionalment bones. I no és això. 
Ja en anys anteriors, he atès moltes persones que 
trucaven per demanar si el poble necessitava noves 
famílies i nous infants, i si això suposava trobar 
casa amb hort, o pis gratuït, i facilitats per trobar 
feina en el mateix ajuntament o similars. Creuen 
que un ajuntament pot disposar de diners i patri-
moni, amb facilitat i abundància, de manera que els 
resolgui el seu problema.

Aclarits els dubtes són molt pocs els que donen 
el pas perquè ni és fàcil trobar habitatge ni segons 
quines feines. I dic segons quines feines perquè 

molt sovint hi ha feines que no troben candidats 
a fer-les. Aquesta és una altra de les paradoxes del 
nostre país. Tenim un elevat nivell d’atur, però hi 
ha feines que no es cobreixen, malgrat les neces-
sitats de molts aturats. En segons quins països, a 
la segona feina rebutjada se’ls treu de les llistes 
d’atur i de les ajudes públiques. Aquí caldria fer el 
mateix.

Però tornem al tema. El millor col·lectiu de neo-
rurals per acollir i integrar són els segons resi-
dents. Aquí sí que tenim un ampli ventall de pos-
sibilitats per fer créixer els nostres petits pobles 
garantint la continuïtat de les escoles, CAP i altres 
serveis essencials. Els segons residents tenen 
l’avantatge de conèixer el poble, de saber què hi 
poden trobar i què hi manca, i poden passar fàcil-
ment a nous conciutadans.

Tant per qüestió de pandèmia com per la millora 
de les noves tecnologies i algunes carreteres, una 
part dels segons residents s’han passat al teletre-
ball i a convertir la segona residència en primera. 
Aquest moviment s’ha de facilitar i reforçar en els 
pròxims anys com a via per revitalitzar els pobles i 
esponjar les ciutats. Si es fa bé, en sortim tots bene-
ficiats. Perquè l’altra via, la dels neorurals bucòlics, 
sovint topa amb la realitat pura i dura dels pobles 
petits. Molts creuen poder trobar en un poble els 
avantatges d’una ciutat, sense cap dels seus incon-
venients. I això no és així. D’aquí que al cap de poc 
temps es queixin de no tenir determinats serveis o 
si viuen a pagès pensar que el camí ha de ser simi-
lar a un carrer, o que poden tenir accés a aigua de 
la xarxa, a cobertura de mòbil, televisió o altres 
tecnologies, com si estiguessin al mig del poble o 
en una ciutat.

Quan troben els inconvenients s’adonen de no 
haver estudiat prou bé les condicions d’un lloc i un 
altre. Sovint es fan reclamacions a l’Ajuntament de 
temes que són estrictament particulars. Per evitar 
aquests casos, convé deixar molt clares les condici-
ons de la vida urbana respecte de la rural. S’ha de 
facilitar el pas d’un lloc a l’altre, sense desconeixe-
ments ni enganys. En cas contrari venen frustraci-
ons i mal rotllos que no interessen a ningú.

La regressió demogràfica és un fet des de fa 
molts anys, i s’ha anat incrementant en els darrers 
anys fins al punt de tenir nombrosos municipis 
en el límit de la supervivència. Toca, doncs, bus-
car noves activitats i implantar nous serveis pen-
sant especialment a convertir molts dels segons 
residents en residents permanents. Aquesta és la 
millor opció.

Joan Roma  
Exalcalde de Borredà
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Fins al segle XIX la població del nos-
tre país era majoritàriament rural 
i dispersa, vivint de l’agricultura i la 

ramaderia, amb les ciutats com a punt de trobada d’ar-
tesans, serveis i comerços. Amb la “revolució industri-
al” es produeix el degoteig constant de fluxos migra-
toris cap a les ciutats, amb canvis socials, productius 
i econòmics que conformen la realitat actual. El medi 
rural estava totalment supeditat a l’explotació huma-
na. Fotos d’un Montseny pelat per generar llenya, o 
una comarca com la del Bages amb 26.000 ha de vinya 
plantada amb feixes de pedra seca, enfront a les 6.000 
ha actuals, donen fe de la petja antròpica sobre el pai-
satge rural. Avui dia costa reconèixer aquella explota-
ció del medi, amb un creixent abandonament de ter-
renys de cultiu envaïts per la vegetació i cobrint les 
traces d’activitat agrària. 

El trasllat de la mà d’obra productiva a les ciutats va 
ser un factor social i econòmic, on la incertesa de sub-
sistir en el món rural es va transformar en l’esperan-
ça d’una millora en l’entorn urbà. La vida de la classe 
obrera a les ciutats era dura, i va propiciar una visió 
idíl·lica i romàntica del passat agrari. Aquesta idea-
lització del món rural vista amb perspectiva urbana 
perdura a dia d’avui i genera conflictes amb el territo-
ri, que es percep a si mateix reduït a un simple valor 
paisatgístic.

La llei del sòl del 75 va posar ordre a la urbanització 
i planificació dels territoris, amb especial èmfasi en la 
protecció del que avui dia anomenem sòl no urbanit-
zable (SNU). Aquella etapa necessària d’ordre i mesu-
res restrictives, i les legislacions successives, ens han 
conduït, però, a la situació actual, on el SNU es percep, 
visualitza i planifica des d’una òptica urbana, majori-
tàriament metropolitana, i totalment desvinculada de 
les activitats econòmiques, actuals i futures, que s’hi 
puguin desenvolupar.

La masia ha sobreviscut centenars d’anys com a 
exemple paradigmàtic de resiliència als canvis al llarg 
dels temps. Si alguna cosa caracteritza una masia són 
els additaments, transformacions, ampliacions, recons-
truccions i adaptacions constants que ha sofert al llarg 
de la seva vida. Avui dia moltes finques rurals són 
inviables econòmicament com a explotacions agràries, 
fet que posa en risc el futur de les masies associades. 
Les masies han deixat de ser edificacions adaptades 
a explotacions de mà d’obra intensiva, on podien viu-
re molts nuclis familiars, per passar a ser patrimonis 
amb obsolescència programada si no canviem les actu-
als rigideses normatives. Catalunya té un patrimoni 
cultural i històric de masies existents que cal prote-
gir dotant-les d’una viabilitat econòmica i d’usos que 
els garanteixi el futur. Vincular la permanència de les 
masies a usos i explotacions agràries, avui dia fora de 

tota realitat econòmica i social, és un error. 
La pandèmia ha portat moltes famílies a buscar en 

el món rural una major qualitat de vida. Són persones 
amb feines qualificades que els permet treballar a dis-
tància amb eines telemàtiques, i que poden donar nova 
vida a territoris amb demografia decreixent. Per què 
potenciar només la creació de noves residències als 
pobles?, per què no buscar les eines per afavorir també 
l’ocupació i donar nova vida a les masies i edificaci-
ons existents fora dels nuclis urbans? Que el territori 
augmenti la densitat de població dispersa cal veure-
ho com un factor positiu, enfortint la cura de l’entorn 
rural, amb uns beneficis que l’actual marc de restricci-
ons impedeix.

Enric Masana Botella  
Secretari Comarques Centrals Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya

Masies i urbanisme

Catalunya té un patrimoni 
cultural i històric de masies que 

cal protegir dotant-les d’una 
viabilitat econòmica i d’usos que 
els garanteixi el futur. Vincular 

la seva permanència a l’ús agrari 
és un error

El llindar és la part inferior 
de l’obertura d’una porta que 
marca el límit entre dins i 

fora. En sentit figurat, parlem del llindar de 
la pobresa o de la vellesa. Un llindar és lloc 
de pas cap allò desconegut i com diu Byung-
Chul Han a La expulsión de lo distinto (Her-
der, 2018): “Quien traspasa un umbral se 
somete a una transformación. El umbral como 
lugar de transformación duele. Le es inheren-
te el dolor”. La pandèmia ha estat llindar, ens 
ha fet mal, per a molts no ha estat un llindar 
sinó el llindar definitiu. L’aturada, conse-
qüència de la pandèmia, va fer pensar que 
en podíem traspassar de nous, potser cap al 
decreixement i desaprendre l’esperit consu-
mista, potser per a un nou conviure els uns 
amb els altres. 

La incertesa del present ens sacseja i qües-
tiona el sentit de l’educació. Per això cal 
recordar que som el que l’educació ens fa 
ser (o ens deixa ser). Malgrat la por a trans-
formar o a ser transformats, necessitem tra-
vessar llindars nous, encara que suposin una 
metamorfosi de l’educació. Ens hem d’espol-
sar la por i posar el peu a l’altra banda del 
llindar. Si no ho fem correm el risc d’anar 
enrere i perdre el poc que hem guanyat els 
darrers anys. Si decidíssim mantenir-nos 
parats en el llindar, que sigui per agafar aire 
i seguir amb més força i per repensar l’edu-
cació i redefinir el paper de l’escola. 

Però no ens podem eternitzar en el llin-
dar. El rellotge corre veloç i els senyals que 
es perceben no alimenten l’optimisme. Molts 
s’han entestat a recuperar la carrera cap al 
creixement econòmic com si el món, la Terra, 
no hagués dit res. Altres restem aturats en el 
llindar, paralitzats per la por de no encertar 
la porta, conscients que vivim un canvi d’èpo-
ca, un final d’etapa, que requereix decisions 
valentes, poc assajades però urgents per asse-
gurar futur a les noves generacions. Alguns 
altres han estat precipitats per l’esvoranc 
obert a un pas del seu llindar, exclosos defini-
tivament, convertits en residu. 

Tota crisi genera vulnerabilitat que a cada 
batzegada atrapa més infants i adolescents, 
aquells que haurien d’estar més protegits. 
Ells mereixen que els diguem per què i per 
a què els eduquem. Potser primer hem de 
respondre algunes preguntes: com volem 
ser educats i com podem educar per fer el 
trajecte de vida que ens quedi? Quin llindar 
traspassem per deixar-nos deseducar i trans-
formar l’educació? Com fer-ho perquè allò 
que és urgent sigui poc dolorós?

Llindars
Agnès Boixader 

Mestra jubilada
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Com hem arribat aquí? ¿Què fa que 
un doctor en Química, nascut a 

la província de Madrid, es proposi realitzar, als 63 
anys, una segona tesi doctoral, al món de les lletres, 
en català i relacionada amb Santiago Rusiñol?

En primer lloc, qui subscriu va néixer a Aranju-
ez. Des de la infància es va acostumar a veure una 
estàtua situada a l’entrada del poble, just davant de 
l’Oficina de Turisme i envoltada de jardins. Aquest 
bust d’un home amb cognom d’ocell (transfor-
mat en Ruiseñor), de mirada severa, congelada en 
pedra, era la imatge d’un pintor català. Enamorat 
d’Aranjuez, havia mort a l’habitació d’un hotel del 
poble, com explicava una placa situada a la faça-
na de l’establiment: “Aquí vivió y murió Santiago 
Rusiñol, genial pintor de los jardines de Aranjuez. 13 
de Junio de 1931”.

Més tard va descobrir una altra connexió, men-
tre escrivia a quatre mans les memòries de la seva 
mare: el besavi matern, el tío Calores, sobreguarda 
del Patrimoni a Aranjuez, havia coincidit amb l’ar-
tista als jardins durant les temporades pictòriques 
d’aquest.

Finalment, en tornar al poble, després de viure en 
aquella Catalunya que era la terra natal de Rusiñol, 
Algèria, França, Alemanya i els Estats Units com a 
residències temporals o intermitents, va conèixer 
la diàspora soferta per aquell bust anteriorment 
esmentat: amb motiu d’una reordenació de la plaça 
el 2014, va ser traslladat als magatzems municipals, 
on havia de romandre temporalment. Quatre anys 
més tard, parcialment desmuntat, encara passava 
les nits dins una caixa als afores del Real Sitio.

Com a membre de l’associació Foro Cívico es va 
veure implicat en activitats diverses per dema-
nar la instal·lació del bust al lloc previst. Una part 
important d’aquest programa era la difusió de la 
faceta literària de l’artista. En concret, es van tra-
duir gloses aparegudes a L’Esquella de la Torratxa 
on Rusiñol parlava d’Aranjuez, i van ser publicades 
al setmanari local i llegides a la ràdio. 

La resposta popular durant les primeres fases del 
programa va ser molt positiva, i això va fer que es 
plantegés la traducció d’una part més gran de l’obra 
literària de Rusiñol. Una opció era tota la seva pro-
ducció a L’Esquella. Per passar d’aquest punt a la 
realització d’una tesi doctoral només va fer falta 
algun suggeriment atrevit i l’excel·lent recepció de 
la idea per part de l’Escola de Doctorat de la UVic-
UCC.

El doctorand va posar fill a l’agulla i va descobrir 
que els escrits de Rusiñol a L’Esquella eren una font 

incomparable per arribar a conèixer en profunditat 
l’artista, tant en català com en castellà. Aquest fet 
va donar títol a l’estudi: “Un nou retrat de Santia-
go Rusiñol”. Les deu facetes del poliedre resultant 

han mostrat un home força llunyà del mite que ell 
mateix va crear. 

Una persona incapaç d’escriure amb el to agres-
siu que feien servir els redactors apòcrifs que de 
vegades el substituïen. Un net marcat per una 
mort sempre omnipresent a la família. Una ten-
dència gasiva i alhora balafiadora. Un compor-

tament molt menys misogin i donjuanesco que 
aquell que se li ha atribuït habitualment. Un 
modernista contrari a la modernitat del progrés 
industrial i material i a l’aplicació de la ciència a 
la guerra. Una visió dual, contrària i favorable a la 
vegada, del món de les tradicions (toros o religió). 
Un teòric enemic de “l’altre glosador”, Eugeni 
d’Ors, a qui en realitat admirava. Un artista que 
s’autoatribuïa llicència per mirar la realitat amb 
els ulls de la imaginació (faulista, metafòric) o 
mostrar-se incoherent fent servir l’essència de la 
seva antiga bohèmia. Un malalt amb molta salut, 
gràcies als seus secrets epicuris. Un productor de 
sentències nat. I un visitant assidu d’Aranjuez, 
generós, ocupat fins a la mort a la tasca de plas-
mar l’encant dels jardins abans no s’esborrés per 
sempre, regalant-los la immortalitat que ell també 
buscava.

El colofó perfecte d’aquestes troballes el pro-
porciona la notícia fresca: el bust serà reinstal·lat 
a Aranjuez el proper 13 de juny, coincidint amb el 
90è aniversari de la mort de Rusiñol.

Juan Carlos Rodríguez  
Doctor per la UVic-UCC. Autor de 
la tesi “Un nou retrat de Santiago 
Rusiñol...”
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Un nou retrat de Santiago Rusiñol

Un artista que s’autoatribuïa 
llicència per mirar la realitat 
amb els ulls de la imaginació 
o mostrar-se incoherent fent 

servir l’essència de la seva 
antiga bohèmia
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L’11 de juny de 2020, al Centre de 
Lectura de Valls (l’Alt Camp) tingué 
lloc una conferència sobre Tomàs 

Caylà i Grau (1896-1936) dins el marc del cicle “Fes-
tes Decennals 2020-21, vallencs il·lustres”. La xerra-
da la dugué a terme el doctor en Història i professor 
de la URV Robert Vallverdú i Martí, que desglossà 
sobre la personalitat d’aquest il·lustre vallenc, qui 
fou cap regional del carlisme català i delegat regi 
durant la Segona República. Són sobrats els treballs 
de l’amic Vallverdú sobre la personalitat d’aquest 
il·lustre vallenc, on manifesta que, tant en la polí-
tica com en la religió, va ser precursor de corrents 
progressistes oberts a un socialisme cristià, que es 
desenvoluparia 30 anys després al carlisme.

Caylà fou un advocat de fama i jurista brillant en 
la defensa de la classe obrera i els humils. Era tam-
bé director de la revista Joventut, en què els seus 
articles durant la campanya de 1931 per aprovar 
l’Estatut de 1932 ara avui –aquells articles– quan 
els llegim prenen actualitat. D’aquests textos n’he 
extret algunes idees que a continuació exposo. Cay-
là, quan parlava de Catalunya, la concebia com un 

poble amb personalitat pròpia i, per tant, amb dret 
a l’autogovern i al reconeixement de les seves lli-
bertats. Era favorable a un estat federal ben entès i 
per això demanava, ja aleshores, una ruptura amb el 

centralisme espanyol. Manifestava que calia posar 
fi d’una vegada a aquesta paròdia que se’n diu uni-
tat nacional i anar a una confederació amb diferents 
nacionalitats que hi poguessin entrar lliurement per 
la via del pacte.

No obstant això, aquest líder carlí no es fiava dels 
polítics que controlen el poder més enllà de l’Ebre. 
Deia que “davant de la realitat del dia –que és el que 
sempre ha passat–, és possible que els polítics madri-
lenys ens donin alguna cosa per evitar la total ruptu-
ra, però sempre sigui amb comptagotes, i en la mesu-

ra de les nostres exigències”. A més, manifestava que 
no li mereixien confiança alguns diputats catalans 
que es prestaven “a fer el joc del diputat madrileny 
i accepten càrrecs per oportunisme”. “Al Congrés de 
Diputats caldria que hi aparegués una veu que pro-
clamés, de forma clara, que els drets a Catalunya són 
superiors als d’un estat integrat i, per tant, demos-
trar-los que els catalans tenen dret a decidir”.

“Per a nosaltres, les Corts Generals no haurien de 
determinar altra cosa que l’acceptació pura i sim-
ple que Catalunya té dret a l’autodeterminació en 
les seves coses”. Sobre la llengua, Caylà era radical, 
deia el següent: “Un dels drets més irrenunciables 
de la nostra terra és el dret de la nostra pròpia llen-
gua, però no és un dret de tolerància... sinó un dret 
total i absolut...”. Aquest líder, tot i ser un home de 
profundes conviccions religioses, creia en la sepa-
ració entre l’Església i l’Estat. A la vegada dissen-
tia de la tesi del bisbe de Vic Torras i Bages, quan 
el prelat pronosticava que “Catalunya serà cristiana 
o no serà”, ja que considerava que havien de ser els 
catalans els únics que havien de decidir el seu futur, 
sense cap pressió política, religiosa, social o jurídi-
ca i afirmava que Catalunya seria o deixaria de ser 
segons decidissin els catalans: “Sentim-nos doncs, 
en aquesta hora suprema, ben catalans”.

Per la persecució religiosa, aquest líder es va veu-
re empès, com la resta del partit, a la preparació de 
la Guerra Civil, en la qual tot i això no veia clar par-
ticipar-hi. Caylà seria assassinat al bell mig de la pla-
ça Major de Valls el 14 d’agost de 1936.

Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 

Precedent

Bústia

Essencials 

Quan els essencials ja no són essencials. Encara re-
cordo el pànic de la gent, la incertesa, la por als ulls, 
la por de no saber-ne el futur, el que passarà. Dins 
d’aquesta foscor hi havia una llum, la llum dels he-
rois, herois sense capa que durant els primers dies 
s’oblidaven de la por per unes hores per estar al ser-
vei de tots nosaltres. Però cal dir que aquests herois 
també tenien por, la por d’arribar a casa i no poder 
veure familiars o la por de contagiar a qui més esti-
men. Per mi no són herois oblidats, per mi seguei-
xen sent herois. Vull mencionar més concretament 
els treballadors dels súpers, els grans oblidats de 
les institucions. No oblidem que el virus encara està 
entre nosaltres i ells segueixen a primera línia de 
batalla, sense vacuna, encara que han sigut i són els 
grans essencials oblidats. Espero que aquesta situ-

ació aviat se solucioni. Mentrestant, solament em 
queda dir-los gràcies. 

Francisco Javier Jiménez Ríos Manlleu

Falta molta gent

Mirant les fotos que els mitjans publiquen de l’he-
micicle del Parlament, en la primera sessió amb 
els nous consellers es pot apreciar perfectament la 
presència diria, més o menys, segurament encara 
no, d’un terç dels seus diputats, que són un total 
de 135. Les autoritats sanitàries aconsellen des del 
començament de la pandèmia una separació d’un 
metre i mig aproximadament. Tot això es compleix 
escrupolosament als espectacles, com ara cinemes, 
teatres o cerimònies religioses. Però aquí, en aques-

tes fotos del nostre Parlament, es pot veure perfec-
tament el lamentable espectacle dels escons buits i 
amb unes distàncies que són senzillament especta-
culars, quilomètriques i fins i tot diria que siderals 
i fora de tota mida. Els diputats absents, els més 
barruts i ganduls, suposo que cobraran igualment. 
Potser aquí tenim el problema. Perquè la gent del 
carrer, els ciutadans normals, si no van a treballar 
no cobren. Que a més diria que és el normal i reco-
negut arreu. El que està clar és que aquesta disbau-
xa d’absències cada vegada va aprimant la credibili-
tat de les nostres institucions, i que cada vegada fa 
més ampla la separació dels ciutadans catalans del 
món real amb el món polític. I a més els paguem 
nosaltres. O sigui, que potser que ens ho fem mirar 
tots!

Ramon Riu Codinach
Manlleu



Les manlleuenques, amb la copa de campiones damunt la pista de Riazor
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EL 9 ESPORTS
Dilluns, 14 de juny de 2021

(Pàgines 3 a 10)El Manlleu Magic Studio guanya la Copa de la Reina davant el Palau (5-2)

La Copa és 
del Manlleu

(Pàgines 18 i 19)

El Tona jugarà 
la promoció 
d’ascens a 
Tercera Divisió

(Pàgines 20 i 21)

Angermund 
i Mathys fan 
nous rècords a 
l’Olla de Núria

(Pàgina 27)

El Girbau Vic, 
campió de la 
Lliga Iberdrola 
de tennis taula

(Pàgina 28)
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Les jugadores del Manlleu aixequen la copa de guanyadores

CP Manlleu 5

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

HC Palau de Plegamans 2

Laura Vicente, Busquets, Puigdueta, 
Florenza, Fontdeglòria –cinc inicial–, 
Garcia, Ferrón, Colomer, Gisela 
Vicente i Vilarrasa. 

ÀRBITRES: Tània Pardo i Iñigo López. 

GOLS: 1-0, Casarramona, min 6; 1-1, Fontdeglòria (p.), min 9; 1-2, Ferrón, min 
12; 2-2, Díez, min 21; 3-2, Nara López, min 24; 4-2, Casarramona, min 35; 5-2, 
Casarramona, min 48. 

La Corunya

Laia Miralpeix

Segona Copa de la Reina per 
al Manlleu Magic Studio des-
prés de tres finals. Diumenge 
al matí, en un partit perfecte 
de les manlleuenques, es va 
imposar al Palau per 5 a 2. 

El Palau de Plegamans ho 
tenia tot a favor després de 
guanyar l’OK Lliga femenina, 
la Copa d’Europa i també 
els cinc partits d’aquesta 
temporada contra les manlle-
uenques. El sisè, però, va ser 
per a les groc-i-vermelles en 
un gran partit defensiu i amb 
una gran Anna Casarramona 
en atac que va acabar sent la 
millor jugadora del partit. 

Amb un inici molt intens, 
el Manlleu va disposar d’ac-
cions per avançar-se en el 
marcador ja en els primers 
minuts. Díez va fallar un 
penal als cinc minuts i Casar-
ramona marcava als nou des-

prés d’una combinació amb 
Castellví. El Palau va poder 
empatar als deu minuts en 
un penal transformat per 
Fontdeglòria i en el qual la 
bola, abans d’entrar, va tocar 
els dos pals. L’empat va donar 
vida al Palau, que va jugar 
els seus millors minuts i va 
aconseguir capgirar l’electrò-
nic amb l’1 a 2. La rèplica va 
ser per a Casarramona, que 
va enviar la bola al pal. El 
Palau tenia el partit controlat 
a la pista i també a l’electrò-

nic, però una gran jugada de 
Casarramona la finalitzava 
Maria Díez per firmar l’em-
pat a 2. Semblava que amb 
la igualada al marcador s’ar-
ribaria al descans, però una 
nova assistència de Casarra-
mona permetia a Nara López 
marcar a plaer en el minut 24 
i marxar al descans amb un 
resultat favorable (3-2). 

A la segona part el Manlleu 
va jugar amb intel·ligència. 
Les jugadores de Jordi Boada 
van estar molt segures en 

defensa i van anul·lar pràc-
ticament qualsevol intent 
d’atac d’un Palau que no tro-
bava la reacció que necessi-
tava. Amb la seva golejadora 
Florensa, molt tapada per 
Díez, no aconseguia arribar 
amb perill a la porteria de 
Fernanda. El Manlleu, carre-
gat amb nou faltes, va saber 

llegir millor el partit i no va 
donar opcions. Així, al minut 
35 Casarramona feia el 4 a 
2 i donava aire al seu equip 
per encarrilar la victòria i 
el títol. En els darrers deu 
minuts el Palau va avançar 
les seves línies, va arriscar 
més però de nou es trobava 
un Manlleu molt ordenat que 

COPA DE LA REINA

El Manlleu 
guanya la Copa 

de la Reina
Les de Jordi Boada trenquen el malefici contra el Palau en un partit 
en què van tocar la perfecció i amb Casarramona de protagonista
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Les jugadores del CP Voltregà van sortir amb una pancarta reivindicativa a la pista

Girona/Igualada

EL 9 NOU

El CP Manlleu va ser el club 
osonenc que més a prop va 
estar d’aixecar un trofeu en 
uns campionats de Catalunya 
marcats per la polèmica que 
es van disputar aquest cap de 
setmana a Igualada i Girona. 
El CP Voltregà i el CP Vic 
no van tenir tant encert i no 
van passar de quarts de final 
en cap de les categories on 
van participar, mentre que 
el conjunt manlleuenc va 
arribar a tres semifinals. La 
polèmica va originar-se a les 
files del CP Voltregà arran de 
la decisió presa per la Fede-
ració Catalana de Patinatge 
al no facilitar la participació 
de dues noies integrants de 

l’equip Fem17 al campionat 
Infantil, fent-los coincidir 
en horaris. El conjunt santhi-
polenc va sol·licitar un canvi 
d’horari per desencallar la 
situació, però la resposta va 
resultar negativa.

La capital del Gironès va 
ser la seu durant dissabte i 
diumenge dels campionats 
de les categories Infantil i 
Júnior, mentre que la capi-
tal de l’Anoia va acollir les 
competicions femenines de 
Fem13, Fem15 i Fem17. A 
la prova Infantil només hi 
havia un representant oso-
nenc, el CP Voltregà, que va 
caure a quarts de final per 4 
a 1 davant del CH Olot. En 
la competició Júnior, el CP 
Manlleu va aconseguir col-
locar dos equips a les semifi-

nals després d’imposar-se a 
l’Arenys de Munt per 2 a 1 i al 
Reus Deportiu per 3 a 1, però 
tant l’equip A com el B del 
club manlleuenc van caure a 
semifinals contra l’Igualada, 
per 7 a 5, i contra el Barça, per 
1 a 6, respectivament. 

En els campionats de 
Catalunya femenins, només 

hi havia representació oso-
nenca en el Fem15 i en el 
Fem17, on es va poder veure 
un derbi entre Voltregà i 
Manlleu. En la categoria més 
petita, l’únic equip osonenc va 
ser el CP Vic, que no va passar 
de quarts de final després de 
perdre per 3 a 1 contra l’Alpi-
cat. En la graella de la catego-

ria Fem17, Voltregà i Manlleu 
van quedar emparellats en la 
primera fase de la competició, 
que es va acabar adjudicant 
l’equip manlleuenc per un 
ajustat 2 a 3. Ja a semifinals, 
aquest mateix conjunt va veu-
re’s les cares amb l’HC Palau 
de Plegamans, que es va impo-
sar per un altre ajustat 3 a 2.

Sense títols, en 
uns campionats 
de Catalunya amb 
polèmica
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Les jugadores del Manlleu aixequen la copa de guanyadores

aconseguia la cirereta al pas-
tís amb un gran gol d’Anna 
Casarramona, que, sortint de 
darrere la seva pròpia por-
teria, i amb un combinació 
amb Díez, es plantava davant 
Laura Vicente per marcar 
el definitiu 5 a 2. D’aquesta 
manera, el Manlleu acon-
seguia la seva segona Copa 

de la Reina, la primera la va 
guanyar el 2015 davant el 
Voltregà. Jordi Boada, tècnic 
del Manlleu, assenyalava al 
final del partit que “hem fet 
una gran Copa, sabíem que 
si volíem guanyar havíem de 
fer alguna cosa més, aquests 
darrers dies hem treballat 
per això i aquest és el premi”. 

El Manlleu Magic Studio goleja el Voltregà Stern Motor a les semifinals

La Corunya Si fa quinze dies va ser el Voltregà l’equip que guanyava el derbi osonenc a les 
semifinals de la Lliga Europea, aquest dissabte el Manlleu Magic Studio va passar per sobre 
de les blanc-i-blaves en un partit en el qual Teresa Bernadas va evitar una major golejada de 
les noies de Jordi Boada. El partit va començar igualat, però de seguida el Manlleu va passar 
a dominar-lo. Al quart d’hora de joc una assistència de Maria Anglada va servir perquè Ona 
Castellví marqués l’1 a 0. Anglada faria el 2 a 0 just abans del descans després d’una jugada 
de Casarramona. A la segona part, monòleg del Voltregà sobretot a partir del 3 a 0 que va fer 
María Díez en el minut 31 en una jugada en què Bernadas no va poder aturar la bola abans 
que aquesta travessés la línia de gol. El gol va deixar tocat el Voltregà i el Manlleu va jugar 
de forma molt còmoda els minuts següents. El 4 a 0 el va fer Casarramona transformant una 
falta directa molt ben efectuada en el minut 35. El Voltregà va disposar de tímides jugades 
d’atac, mentre que Bernadas va ser la protagonista del conjunt blanc-i-blau evitant més gols 
de les manlleuenques, que van disposar de molts contraatacs, encara que aquestes van poder 
fer dos gols més amb un minut de diferència i amb un temps mort pel mig. El 5 a 0 el va fer 
Casarramona amb un teva-meva amb Díez. Precisament Díez tancava la golejada amb el sisè 
gol que va arribar després d’un penal que ella mateixa va llançar, que Bernadas va aturar i 
que en el refús la golejadora manlleuenca va poder fer el 6 a 0 definitiu. Aquest va ser el dar-
rer partit de Motxa Barceló i Teresa Bernadas, que al final de l’enfrontament van rebre un 
homenatge amb un emotiu passadís per part de les jugadores dels dos conjunts. 
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PRIMERA CATALANA

Folgueroles, 3  
La Garriga, 3
Folgueroles Empat sen-
se transcendència del 
Folgueroles davant l’Olím-
pic La Garriga després 
d’un partit de contrastos. 
Malgrat que els locals van 
dominar la primera part, 
marxant als vestidors amb 
un mínim avantatge d’1 a 0, 
els visitants van sortir a la 
pista marcant un ritme molt 
elevat, fet que va complicar 
les coses als jugadors del 
Folgueroles. Només sortir 
els van empatar, i malgrat 
que els locals es van tornar 
a avançar, l’Olímpic va cap-
girar el marcador posant-se 
2 a 3. Quan només faltaven 
quatre minuts, però, Santi va 
empatar el partit i va rescatar 
un punt que no suposava res 
per al Folgueroles, ja mate-
màticament descendit des de 
la jornada anterior. Malgrat 
ja estar tots dos conjunts 
descendits, el partit va estar 
ajustat i disputat. 

Folgueroles: Pelayo, Toti, 
Santi (2), David, Joel (1), Pol, 
Martí i Molas (p.s.).

Ripoll, 7   
Sant Cugat, 5
Ripoll Victòria de mèrit de 
l’HC Ripoll a casa contra el 
Sant Cugat, un dels equips 
més forts de la Primera Cata-
lana. Els locals van anar per 
davant durant pràcticament 
tot el partit, aguantant les 
constants embranzides dels 
visitants. Sòlids en defensa 
i encertats en atac, el Sant 
Cugat no va ser capaç de 
remuntar els set gols que van 
anotar Farrés (2), Carlon (2), 
Moya (2) i Zaragoza (1), que 
van ser els principals argu-
ments ofensius del conjunt 
ripollenc. A les acaballes del 
partit, el Sant Cugat va treu-
re pit i va iniciar una breu 
remuntada que finalment 
va quedar en res i no va fer 
perillar la victòria del Ripoll, 
que tanca amb bon gust de 
boca la temporada. També 
va ser un darrer partit ideal 
per Màrius Doblas, entrena-
dor del conjunt ripollès, que 
s’acomiada amb aquesta des-
tacable victòria.

Ripoll: Andreu, Brian, 
Jaume Farrés (2), Carlon (2), 
Zaragoza (1), Martín, Moya 
(2), Pau i Casanova.

Reconeixement del CP Taradell a Marçal Casadevall, Edu Genís i Xevi Soler

Taradell Un partit entre el Taradell B, que ha pujat a Segona Catalana, i el primer equip del 
conjunt blanc-i-blau va servir per fer un reconeixement als tres jugadors que deixen el CP 
Taradell aquesta temporada: Marçal Casadevall i Edu Genís, que pengen els patins, i Xevi 
Soler, que ha fitxat pel Patí Vic. El resultat, 8 a 4, va ser el de menys en un partit en el qual 
l’amistat, la il·lusió i les ganes de passar-s’ho bé van predominar damunt la pista d’El Pujoló. 
I com a colofó, els tres jugadors van poder marcar els seus darrers gols com a jugadors blanc-
i-blaus. Al final, des del club se’ls va fer un petit homenatge. El president, Joan Planàs, va 
destacar “la gran família que heu format, fent créixer l’afició d’aquest esport a Taradell” i va 
repassar la trajectòria “d’aquest grup d’amics que any darrere any heu anat creixent i superant 
expectatives fins a pujar, fa dos anys, a l’OK Lliga”. Des del CP Taradell es va lliurar una placa 
als tres jugadors i també es va projectar un vídeo emotiu amb imatges de Casadevall, Genís 
i Soler des de petits fins a l’actualitat i també amb imatges amb alguns dels seus gols al llarg 
de la temporada. Per la seva banda, Casadevall va cedir el braçalet de capità a Marc Soler. 

Queixes del 
Voltregà per la 
blava no ensenyada 
a Carballeira 

La Corunya El reglament 
de l’hoquei patins diu que 
un jugador no pot entrar 
a la pista fins que el seu 
company que substitueix 
no n’hagi sortit. En el par-
tit de quarts de final de 
la Copa del Rei disputat 
dijous passat, el jugador 
del Liceo Carballeria va 
entrar a la pista quan 
Platero encara no n’havia 
sortit. El delegat del seu 
equip, en adonar-se de l’er-
rada, el va agafar i el va fer 
tirar enrere. Els jugadors i 
cos tècnic del Voltregà ho 
van veure i van protestar-
ho, però els col·legiats van 
deixar passar aquesta erra-
da que hauria significat 
la targeta blava al jugador 
gallec i que el Liceo jugués 
dos minuts amb un juga-
dor menys. Només que-
dava 1min 15 segons per 
finalitzar la primera part 
de la pròrroga. Una decisió 
que va portar cua en el 
desenllaç del partit. 



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 14 de juny de 202120 Futbol

La plantilla del primer equip del Tona, celebrant la victòria amb la samarreta de campions de Lliga

Tona 5

Carles, Ot, Veli (Font, min 80), Lluc, 
Sebas (Aitor, min 63), Enric, Maik (Pol 
Serra, min 80), Parcet (Eloi, min 63), 
Castro, Nil i Ale (Moussa, min 80).

L’Escala 2

Bayona, Zou (Belgha, min 60), Pau, 
Resta, Masso (Haiba, min 46), Muni, 
Casado (Lluís, min 46), Alaminos, 
Mercader, Marçal i Jam (Ibra, min 46).

ÀRBITRE: Marcel Escobar. T.G. als locals Font i Eloi i als visitants Ibra i Belgha.

GOLS: 1-0, Ot, min 9 (internada per la banda, entra a l’àrea i defineix amb un 
xut ras amb l’exterior); 2-0, Ale, min 21 (aprofita un error del porter per marcar 
a porteria buida); 3-0, Veli, min 47 (remata de cap una deixada dins de l’àrea); 
4-0, Veli, min 55 (remata de cap creuant la pilota i arribant des del darrere en 
un servei de córner); 4-1, Haiba, min 72 (rep entre línies dins de l’àrea i defineix 
amb un xut ras), 5-1, Ale, min 74 (agafa l’esquena de la defensa i la creua en la 
frontal de la petita); 5-2, Pau, min 86 (remata de cap al segon pal una falta).

Tona

Angi Conejo

El Tona va golejar l’Escala 
i es va proclamar campió 
de Lliga del subgrup 1A de 
Primera Catalana i jugarà la 
promoció d’ascens a Tercera 
RFEF contra la Guineueta. 
Aquest dilluns se sabrà l’or-
dre dels partits en el sorteig 
que es farà a 2/4 de 2 del mig-
dia en directe per l’FCF TV. 

Els de Ricard Farrés neces-
sitaven la victòria per no 
dependre del resultat del 
partit entre el Manlleu i el 
Lloret i van sortir a guanyar 
des del primer moment. 
Els tonencs van dominar 
des d’un principi creant 
molt perill per les bandes, 
sobretot per l’esquerra amb 
Castro i Sebas. Als cinc 
minuts, Sebas assistia Ale, 
que després de desfer-se de 

tres defenses i quedar-se 
molt escorat xutava alt. Poc 
després va arribar el primer 
gol. Ot iniciava la carrera per 
la dreta, feia una paret amb 
Enric i encarava tres defen-
ses per plantar-se davant el 
porter i superar-lo amb un 
xut ras amb l’exterior. Castro 
ho intentava amb un xut que 
anava fora, i en el 21 Castro 

tornava a xutar fora en el 
precedent del segon gol. Bay-
ona treia de porteria, el cen-
tral li tornava la pilota però 
Bayona no va controlar bé i 
Ale, a porteria buida, mar-
cava. Amb el gol, el Tona va 
abaixar una marxa però l’Es-
cala continuava sense sortir 
del seu camp. A la mitja hora, 
Sebas estavellava la pilota al 

travesser amb un centre-xut. 
A tres minuts pel descans, els 
visitants tenien la seva pri-
mera ocasió, però Carles tre-
ia una gran mà. I just abans 
del descans, Bayona evitava 
el gol d’Ale amb una gran 
estirada a baix. 

Als dos minuts de la repre-
sa, Veli rematava de cap a la 
frontal de la petita per fer el 

PRIMERA CATALANA

Golejada del  
Tona per jugar  

la promoció
Els tonencs són superiors a l’Escala i deixen sentenciat  

el partit als deu minuts de la represa

El capità juga l’últim partit al Vic Riuprimer després de 23 anys al club, 12 al primer equip

Empat en la retirada de Xevi Soler

Santa Eulàlia de Riuprimer

Esteban González

El Vic Riuprimer va empatar 
a 1 en l’últim partit de la 
temporada davant el Bescanó 
en el que seria l’últim del 
seu capità, Xevi Soler, que 
després de 23 anys al club, 12 
d’ells en el primer equip, ha 
decidit penjar les botes.

El primer temps va ser de 
domini total dels riuprime-
rencs, que van tenir el con-
trol en tot moment però 
sense acabar de crear perill 
sobre la porteria defensada 

per Jordi. En l’ocasió més 
clara que van tenir, va arribar 
l’1 a 0. Va ser a la mitja hora 
de joc quan Marc Pujol entra-
va per la banda i en veure la 
sortida del porter li va picar 
la pilota per sobre i aquesta 
va entrar pel segon pal. Un 
gran gol. Per la seva banda, 
el Bescanó no va ser capaç de 
passar del mig del camp en 
els primers 45 minuts. 

A la represa, el guió del 
partit va canviar. Va ser 
el Bescanó qui va tenir el 
control del partit. Tot i això 
no aconseguia arribar amb 

claredat a la porteria de 
Charly. En el minut 65, Xevi 
Soler va ser canviat i els seus 
companys li van fer el pas-
sadís per sortir del camp. El 
capità va ser ovacionat tant 
pels seus companys com per 
l’afició que es va apropar a 
veure el partit. El Riuprimer 
va tenir una bona ocasió per 

ampliar l’avantatge en el 
marcador en una bona juga-
da de Puig, que va marxar 
de dos contraris, va fer una 
passada a l’interior de l’àrea 
però Curós va rematar fora. I 
en l’única ocasió del conjunt 
visitant, Muñoz va finalitzar 
una contra amb un xut creuat 
per marcar l’1-1 definitiu.

Vic Riuprimer 1

Charly, Pla (Orra, min 46), Abad 
(Espina, min 46), Alemany, Viver, 
Pujol (Arnau, min 57), Xevi Soler 
(Puigdollers, min 65), Quim, Curós, 
Collell i Aleix (Puig, min 57).

Bescanó 1

Jordi, Mas (Robert), min 75), Roger, 
Zema, Muñoz, Nierga (Esiaka, min 
46), Fran, Uri, Pau (Eburahima, min 
84), Andreu i Pep (Marc, min 75).

ÀRBITRE: Enric Montero. T.G. als locals Charly, Alemany, Collell i Puig i al 
visitant Zema.

GOLS: 1-0, Pujol, min 30 (entra per la banda, i en la sortida del porter pica la 
pilota per sobre i entra pel segon pal); 1-1, Muñoz, min 81 (finalitza una contra 
amb un xut creuat).
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Els jugadors del Vic-Riuprimer fan el passadís al seu capità

Saperas (Pradenc) 0,8

Genís (Taradell) 0,9

Bonet (Manlleu B) 1,1

Boix (Centelles) 1,3

Eloy (Voltregà) 1,3

Jaume (Abadessenc) 1,3

Sellas (Campdevànol) 1,5

Dani (Moià) 1,5

Faja (Sant Vicenç) 1,7

Xesc (Borgonyà) 1,7

Lagunas (Manlleu B) 1,8

Arnau (Seva) 1,8

PORTERS

PRIMERA CATALANA

Manzano (Vic) 0,6

Carles (Tona) 1

Soria (Vic Riuprimer) 1

Ivan (Manlleu) 1,4

TERCERA CATALANA

Ferrer (Castellterçol) 10

Vila (Taradell) 10

Eloi Moral (Moià) 9

Rosales (Tona B) 9

Àlex (Abadessenc) 8

Lorenzo (Centelles) 8

Crespo (Pradenc) 8

Coronado (Seva) 8

Abel (Tona B) 8

Mendo (Tona B) 8

R. Boix (Aiguafreda) 7

Isma (Abadessenc) 6

Omar (Campdevànol) 6

Said (Roda) 5

Dani (Abadessenc) 5

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA
Ale (Tona) 16

Campayo (Manlleu) 9

Feixas (Vic) 7

Erencia (Manlleu) 4

Balagué (Vic) 4

Veli (Tona) 4

Puig (Vic Riuprimer) 4

TERCERA CATALANA

Primera Catalana

SUBGRUP 1A

La Jonquera, 1 - Vic, 5
Llagostera B, 0 - Palamós, 1
Manlleu, 4 - Lloret, 5
Tona, 5 - L’Escala, 2
Vic Riuprimer, 1 - Bescanó, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rTona ....................... 18 11 3 4 37 20 36
 2.- Lloret ..........................18 9 8 1 45 23 35
 3.- Vic ............................ 18 7 8 3 33 17 29
 4.- Bescanó .......................18 8 5 5 25 15 29
 5.- L’Escala .......................18 8 5 5 34 23 29
 6.- Manlleu ................... 18 7 5 6 28 29 26
 7.- Palamós ......................18 6 5 7 21 18 23
 8.- qLlagostera B .............18 7 2 9 22 28 23
 9.- qVic Riuprimer ....... 18 3 6 9 17 29 15
 10.- qLa Jonquera ..............18 0 1 17 7 67 1
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La plantilla del primer equip del Tona, celebrant la victòria amb la samarreta de campions de Lliga

tercer, i deu minuts després 
el mateix Veli sentenciava 
amb una altra rematada de 
cap en un servei de córner. 
Amb el 4-0, i els canvis, els 
visitants van començar a 
crear més perill però es van 
trobar un gran Carles sota 
pals. En el 72, Haiba aconse-
guia superar el porter local. 
Però en la següent jugada, 

Ale marxava per velocitat i 
superava Bayona amb un xut 
creuat per evitar qualsevol 
tipus de reacció visitant. Els 
davanters gironins van conti-
nuar buscant la porteria local 
però es van trobar de nou 
un gran Carles sota pals que 
només va ser superat en una 
rematada de cap en un servei 
de falta per al 5 a 2 definitiu. 

A dalt, moments després del xiulet final; a baix, mantejant Ricard Farrés

Farrés: “Han 
fet una gesta 
important”  

Tona

A.C.

Al finalitzar el partit, tota la 
banqueta del Tona va saltar 
al terreny de joc per cele-
brar el títol de Lliga amb 
jugadors i alguns aficionats 
que no van dubtar a anar a 
gaudir de la festa. El capità, 
Veli Noguera, explicava les 
seves emocions: “El nivell 
d’eufòria és molt gran, hem 
assolit una fita història”; 
també explicava que “en els 
sis anys que porto aquí les 
he vist de tots colors, quan 
arriben aquests moments 
s’ha de celebrar. Estic molt 
orgullós de poder portar el 
braçalet d’aquest equip”. 

Els manlleuencs cauen contra el Lloret en un partit amb moltes errades defensives

Derrota en un partit boig

Manlleu 4

Bauta, Pau Franquesa (Costa, min 
46), Isaac (Uroz, min 39), Joel, Aitor, 
Kako, Grifell, Pol Coll (Pagès, min 
64), Albert Julià (Miró, min 80), 
Dídac (Campayo, min 13) i Martí 
Soler.

Lloret 5

Tuscà (Albert, min 80), Amorin 
(Hugo, min 64), Xavi, Fran, Pol 
Ros, Guerrero (Poderoso, min 64), 
Fajardo, Bautista (Massegú, min 72), 
Pau Morer (Bilal, min 72), Marc Vilà i 
Adrián Expósito.

ÀRBITRE: Marc Esteban Bote. Bé. 
Va ensenyar targeta al visitant Xavi i 
vermella al local Uroz al minut 89. 

GOLS: 1-0, Martí Soler, min 12 (de 
penal); 1-1, Morer, min 18 (xut creuat 
dins l’àrea); 2-1, Campayo, min 22 
(rematada dins l’àrea); 2-2, Expósito, 
min 34 (xut dins l’àrea); 2-3, Vilà, 
min 42 (xut creuat dins l’àrea); 2-4, 
Expósito, min 44 (rematada dins 
l’àrea); 3-4, Julià, min 45 (xut des 
de la frontal); 3-5, Vilà, min 75 (xut 
dins l’àrea); 4-5, Campayo, min 85 
(vaselina des de fora l’àrea).
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Amb els dos gols que va fer contra el Lloret, Campayo ha acabat com a màxim golejador amb nou dianes

Manlleu

Arnau Casas

El Manlleu no va poder aca-
bar la temporada amb victò-
ria davant la seva afició i va 
perdre contra el Lloret, que 

es jugava el primer lloc tot 
i que depenia del Tona, per 
4 a 5. Va ser un partit boig, 
amb moltes errades pels dos 
equips.  

Manel Sala va tornar a fer 
canvi de sistema com contra 

el Bescanó, i va sortir amb un 
4-3-3 que li va permetre recu-
perar moltes pilotes en camp 
contrari. En una d’aquestes, 
Pol Coll va assistir Dídac 
per provocar un penal que 
transformaria Martí Soler. 

L’alegria duraria poc, perquè 
el Lloret empataria amb un 
xut creuat de Morer, però 
Campayo amb una rematada 
amb el peu dins l’àrea petita 
tornava a posar en avantatge 
els manlleuencs.

Les errades en sortida de 
pilota de Pol Coll, Kako i 
Albert Julià van ser regals 
pel Lloret, que no va desa-
profitar per marcar tres gols, 
però just abans del descans, 
Julià va marcar en una juga-
da individual en el temps de 
descompte. 

El segon temps va tenir 
poques ocasions, amb el 
Lloret que tenia el control, 
però no generava perill, i el 
Manlleu que no va pressio-
nar tant com en la primera 
part. Marc Vilà va marcar el 
cinquè pel Lloret i Campayo 
va enviar una pilota a l’es-
caire des de fora l’àrea que 
va sorprendre el porter del 
Lloret.

En els últims minuts, 
Carles Miró va poder jugar 
una estona i Martí Soler va 
tenir detall en deixar-li por-
tar el braçalet de capità. Al 
final, tot l’equip faria un pas-
sadís a Miró i a Erencia, que 
no continuaran al conjunt 
manlleuenc la temporada 
vinent.
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Ricard Farrés va ser man-
tejat pels seus jugadors i 
poc després ens explicava 
que “és el que volíem, sabí-
em que no podíem fallar i 
que el camp estaria ple de 
gent al nostre costat”. “Hem 
intentat sentenciar al més 
aviat possible per no patir i 
ara toca gaudir el campionat, 
ja que el que han fet és una 
gesta important. A partir de 

dilluns tocarà centrar-nos 
en la Guineueta”, finalit-
zava Farrés. El president 
del club, Quim Carandell, 
mostrava la seva felicitat: 
“És una fita històrica”, però 
recalcava que “la llàstima  
és que el títol de Lliga no 
et dona el premi sinó et 
dona l’accés al play-off, però 
anirem a totes per assolir 
l’ascens”. 
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Consulteu altres ofertes entrant a:
9club.el9nou.cat

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

Informació i reserves: 93 886 93 60

Museu

C. Arquebisbe Alemany 5
08500 VIC

Tel. 93 883 32 79

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL
Primer Museu d’etnografia de Catalunya

de Premi nacional de cultura 2012
Pl. de l’Abat Oliba s/n - Tel. 972 70 31 44 - Ripoll

museuderipoll@museuderipoll.org

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU DE LA XOCOLATA
Ubicat a l’antic convent de Sant Agustí,
el museu presenta un recorregut pels orígens 
de la xocolata fins a l’actualitat.

C. Comerç,36 - Barcelona - Tel. 93 268 78 78 - info@museuxocolata.cat

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix l’extraordinària 
col·lecció d’art medieval

i d’arts decoratives.
Pl. del Bisbe Oliba, 3 - Vic

Oferta
subscriptors

Museu

30% de
descompte
Presentant
el carnet
a taquilles

De dilluns a diumenge de 10 a 13.30 h
i el dimarts i el dissabte de 17 a 19 h

C. Major, 7 - Tel. 93 812 21 57
Folgueroles

info@verdaguer.cat - www.verdaguer.cat

Folgueroles:
poble natal del poeta

jacint verdaguer

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El coure, un conductor
de la història.

Ctra. C-17 km 73.5 - Les Masies de Vgà.
Tel. 93 859 56 37

www.museudelcoure.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C. del Museu, 4 - Isona Tel. 973 66 50 62
Reserves i informació a: museucd@parc-cretaci.com

www.parc-cretaci.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Oci

CATALunyA
En MInIATuRA
Viu una nova 
experiència!

www.catalunyenminiatura.com
Tel. 93 689 09 60

Torrelles de Llobregat

Oferta
subscriptors

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

Autèntic espais per reviure com era, fa més de 100 anys,
viure i treballar a les colònies industrials de Catalunya

Ctra. C-16 km 78 - Pl. Puríssima Colònia Vidal (Puig-Reig)
 www.museucoloniavidal.org  - Tel. 93 829 04 58

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
en la visita guiada
i en el preu de 
l’entrada general
presentant el carnet

Ctra. De la Mina, s/n - CARDOnA
T. 93 869 24 75

www.salcardona.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El Museu del Ter dóna testimoni de la vitalitat 
industrial del Ter mitjà, en dos dels seus sectors més 

representatius el tèxtil i les construccions mecàniques

Pg. del Ter, 2 - Manlleu - Tel. 93 851 51 76 - www.museudelter.cat

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C. de les Escoles s/n - Coll de nargó - Tel. 636417678
Reserves i informació a: info@dinosfera.com - www.dinosfera.com

Únic en la seva categoria!
Dinosfera us proposa Descobrir la reproDucció

Dels Últims Dinosaures D’europa.

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix milions d’anys d’història en un sol 
museu, recorrent l’era dels dinosaures,

els romans i l’edat medieval.

Amb motiu de les restriccions aplicades per la Covid-19, en totes les ofertes es recomana trucar abans per informar-se del límit 
d’aforament i fer  reserva prèvia

Dilluns, 14 de juny de 202122
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La Jonquera

EL 9 NOU

El Vic va acomiadar la Lli-
ga amb una victòria sense 
complicacions amb la Jon-
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Albert Reig va ser homenatjat al final del partit amb un passadís pels seus companys

quera, cuer de la competició 
i amb només un punt en 
tota la temporada. El Vic va 
sumar els tres punts en joc i 
d’aquesta manera els homes 
d’Albert Cámara acaben la 

competició en tercer lloc. 
Malgrat tot, potser el més 
significatiu del partit de 
diumenge va ser el comiat 
d’Albert Reig com a porter 
de futbol. Reig va anunciar 

que plega de jugar a futbol. 
Ho fa després de sis tempo-
rades com a jugador del Vic 
i sempre amb un rendiment 
extraordinari. És per aquest 
motiu que va jugar els dar-

El porter blanc-i-vermell Albert Reig, que penja les botes, va jugar els darrers minuts

El Vic acaba la Lliga golejant  
la Jonquera i en tercera posició

rers minuts del partit, i en 
acabar els seus companys, 
el cos tècnic i assistents de 
l’equip li van fer el passadís. 
Sembla que Reig no ho deixa 
per raons físiques sinó que 
els motius són personals.

Pel que fa al partit va tenir 
poca història. La deferència 
entre els dos equips és massa 
evident, de manera que el 
Vic no va haver de forçar la 
màquina en cap moment, 
cosa que tampoc venia massa 
de gust perquè diumenge 
a les 4 de la tarda el termò-
metre marcava 36 graus a la 
Jonquera. Una tramuntana 
reescalfada no convidava a la 
pràctica de l’esport. El Vic es 
va fer amb el partit aviat, Fei-
xas va marcar al minut 5 però 
en fora de joc, i el primer gol 
legal va arribar amb una falta 
que Hicham va centrar per-
què rematés algú, però ningú 
no li va fer cas i la pilota va 
entrar a la dreta del porter 
local. 

Sense patir, però, el Vic no 
va poder marcar fins al dar-
rer minut de la primera part 
i, això sí, també ho va fer al 
primer de la segona gràcies 
a dues dianes de Feixas, la 
segona de penal. Malgrat que 
Lluc va marcar l’1 a 3, amb 
un gran gol per l’escaire, el 
partit no perillava i Aaron, 
amb un doblet, ho va deixar 
clar.

Al final, la victòria permet 
a un Vic aconseguir la tercera 
però amb la sensació que ho 
podia haver fet molt millor 
en algun tram de temporada.

PRIMERA CATALANA

La Jonquera 1

Èric Muñoz, Foraster (Ayoub, 
min 66), Aleix Oliva, Oumar, Pau, 
Tubert (Alessandro, min 84), Boiro 
(Aymane, min  84), Lluc Coll, Arnau, 
Pascu (Fusté, min 55) i Ousman 
(Isayas, min 55)

UE Vic 5

Aleix Manzano (Albert Reig, min 
75), Hicham, Gil Bertrana, Albert 
Genís, Calahorro (Bellalta, min 46), 
Generó, Flavio (Sergio González, min 
77), Orriols (Peque, min 55), Caballé, 
Feixas (Aaron, min 55) i Bruno 
Muller.

ÀRBITRE: Toril Bages. T.G. al local 
Foraster.

GOLS: 0-1, Hicham, min 13, (de 
falta); 0-2, Feixas, min 44, (centrada 
de Flavio i rematada dins l’àrea); 
0-3, Feixas,  min 46 (de penal), 1-
3, Lluc Coll, min 68 (control i xut 
per l’escaire); 1-4, Aaron, min 73; 
(Caballé roba en defensa i assisteix 
Aaron); 1-5, Aaron, min 78 (control i 
vaselina).

PREFERENT FEM.

Empat del 
Manlleu, que 
podria baixar

Cornellà de Llobregat Un 
gol del Fontsanta-Fatjó al 
minut 89 de partit i que va 
significar l’empat a 3 podria 
enviar el Manlleu a la Prime-
ra Divisió. Només les salva-
ria que l’Andorra perdés el 
partit que té pendent amb el 
cuer, el Verdú Vall del Corb, 
i que jugaran el proper 20 
de juny. Les manlleuenques 
s’enfrontaven al campió de la 
Lliga de Preferent i depenien 
d’elles mateixes per mante-
nir la categoria. El partit va 
començar bé per les osonen-
ques, que es van avançar amb 
un gol de Mònica Expósito. 
Les locals, que davant el 
Manlleu van celebrar el 
títol de Lliga davant l’afició, 
van capgirar el resultat. El 
Manlleu, amb dos gols de 
penal d’Estel Arcalís i Ona 
Rodríguez, es va tornar a 
posar per davant i fins i tot 
li van anul·lar un gol abans 
que les locals empatessin el 
partit. El Manlleu ha acabat 
la Lliga amb 15 punts. 

FUTBOL SALA

Homenatge als cadets del CEFS Manlleu, però 
derrota del conjunt de Segona Catalana
Manlleu Homenatge a l’equip Cadet del CEFS Manlleu, que 
ha pujat de categoria, diumenge just abans de l’enfrontament 
entre el Sant Cugat i el conjunt de Segona Divisió catalana 
del Manlleu. Els manlleuencs no van tenir res a fer contra un 
conjunt que es manté a la segona plaça de la taula i que es va 
imposar per un contundent 4 a 1. Tots dos equips van tenir 

nombroses ocasions, però el Sant Cugat va ser capaç de mate-
rialitzar-les i d’imposar un ritme que els locals no van poder 
seguir. Els gols dels visitants van ser una constant durant 
l’enfrontament, i el resultat només el va poder maquillar 
Martínez ja a les acaballes, que va ser l’autor de l’únic gol del 
conjunt local. Malgrat el resultat, els manlleuencs tanquen 
una temporada en la qual han lluitat fins al final per alçar-se 
com a campions i que finalment han assolit la quarta plaça.
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Campdevànol 1

Sellas (Pere, min 86), Montón, Ferran 
(Potxi, min 46), Viñas, Omar, Èric, 
Gil, Pérez, Guardado, Ernest i Munell.

Vilablareix 1

Bosch, Martínez (Sureda, min 34), 
Sala, Interiano (Serra, min 70), 
Molero (Rueda, min 61), Álvarez, 
Vilaró (Salguero, min 61), Morlà, 
Gómez, Baena i Rodríguez.

ÀRBITRE: Biel Caballero.

GOLS: 0-1, Rodríguez, min 9 (remata 
amb el peu dins de l’àrea petita 
després d’una centrada originada en 
una jugada per banda); 1-1, Ernest, 
min 83 (xut des de la frontal que 
entra per l’escaire, lluny de l’abast 
del porter visitant).

Empat fluix del 
Campdevànol a casa 
contra el Vilablareix

Borgonyà 2

Xesc, Oriol (Jurado, min 57), Eloi 
(Edu, min 42), Ferran, David, Òscar 
(Marco, min 57), Raül, Gacio, Aleix 
Pradell (Ferran López, min 57), Roger 
Pradell (Ruben, min 57) i Èric.

Tona B 1

Pol, Clares, Gerard (Esturi, min 
48), Pujol, Èric (Abel, min 48), Ibai 
(Fuentes, min 48), Bayés, Pol (Aleix, 
min 48), Puig, Carandell (Cabani min 
71) i Mendo.

ÀRBITRE: Oriol Martínez.

GOLS: 0-1, Mendo, min 40 (aprofita 
el refús del porter d’una rematada 
de Carandell); 1-1, Èric, min 60 
(agafa l’esquena de la defensa en una 
contra); 2-1, Ferran, min 81 (remata 
de cap una falta penjada a l’esquena 
de la defensa).

El Voltregà, sense opcions per lluitar pel títol, es manté ferm a casa  
en aconseguir una nova victòria davant el Sant Vicenç de Torelló

Invencibles a casa

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

El capità del Sant Vicenç, Marc Piella, envoltat de dos jugadors del Voltregà Miquel Sentmartí en el moment del tercer gol del conjunt local davant el porter Sergi Trias, que no aconsegueix aturar la pilota

Voltregà 4

Casellas, Bobi, Garrido (G. Senmartí, 
min 87), Font (Icart, min 46), 
Panadero, Ginesta, Berenguer, 
Arimany (Gutiérrez, min 46), Franc 
Gómez, Roger Gómez i M. Senmartí 
(Crosas, min 62). 

Sant Vicenç 3

Trias, Domènech, Baena, Capdevila 
(Giménez, min 67), Fernández, Oliva, 
Codinach (Panavera, min 72), Farrés, 
Peix (Fernández, min 46), Dembelé i 
Marc Piella. 

ÀRBITRE: Walid Douha. T.G. al local Ginesta i als visitants Farrés, Baena i 
Fernández. 

GOLS: 1-0, Roger Gómez, min 28 (de penal); 2-0, Roger Gómez, min 32 (empeny 
la pilota dins l’àrea); 2-1, Codinach, min 40 (xut ajustat al pal); 2-2, Codinach, 
min 48 (xut creuat); 3-2, M. Senmartí, min 54 (remata de cap un córner); 4-2, 
Garrido, min 75 (jugada personal); 4-3, Piella, min 91 (de penal).

Sant Hipòlit de Voltregà

Laia Miralpeix

“Quan marques tres gols a 
fora de casa i no guanyes és 
que alguna cosa fas mala-
ment”, assegurava Albert 
Cunill, entrenador del Sant 
Vicenç de Torelló, després 
de la derrota del seu equip 
davant el Voltregà (4-3). Els 
tres gols que van fer els de 
la Vall del Ges no van ser 
suficients per emportar-

se els tres punts d’un camp 
que aquesta temporada el 
Voltregà ha convertit en 
un fortí: vuit victòries de 
vuit partits, 24 gols a favor i 
només 6 en contra, tres d’ells 
aquest dissabte. Uns núme-
ros que li han permès ser a 
dalt però no suficients per 
poder lluitar per les primeres 
places: “Hem tornat a ser allà, 
com en les últimes tempora-
des, però un cop més se’ns ha 
escapat. A casa ho hem gua-

Victòria del Borgonyà que val 
la tranquil·litat

El Taradell goleja el Centelles  
i és el nou líder del grup

TERCERA CATALANA

poder marcar el segon, però 
Boix va desviar el xut de Vila. 
El Centelles va poder empa-
tar, però la seva rematada 
es va estavellar al travesser. 
En el descompte del primer 
temps, Angulo era expulsat 
a l’aturar un xut de Pau amb 
les mans. Boix aturava la 
pena màxima llançada per 
Plade Puigdesens.

A la represa, Plade Roma 
no va desaprofitar un altre 
penal, aquesta vegada van 
abatre Erik dins l’àrea. El 
Centelles va aprofitar un 
error en la sortida de pilota 
de Nil i Lorenzo feia el 2-1. 
Però poc va durar l’esperan-
ça dels visitants perquè de 
seguida Vila marcava el 3-1 
al rematar una passada de la 
mort de Canó. A manca d’un 
quart d’hora per al final, Vila 
i Canó s’intercanviaven els 
papers per marcar el 4 a 1 
definitiu. 

Taradell

EL 9 NOU

El Taradell va golejar el Cen-
telles per situar-se líder i 
dependre d’ell mateix en la 
lluita per l’ascens a Segona 
Catalana. 

Els taradellencs van fer un 
bon partit i de mica en mica 
es va anar fent amb el domi-
ni del joc i de les ocasions. 
En el minut 23, els locals van 
recuperar una pilota en camp 
contrari per avançar-se en la 
marcador. I poc després van 

Borgonyà

Josep Vilalta

Victòria important del Bor-
gonyà, que quan falten dos 
partits s’allunya definitiva-
ment de la zona de descens. 
El partit es va iniciar amb 
un domini del Tona, millor 
posicionat sobre el terreny 
de joc i que es plantava amb 
facilitat davant Xesc, que va 
ser el protagonista d’aquesta 
primera meitat, ja que només 
va poder ser batut al final de 
la mateixa. A la represa, els 
locals van sortir més encorat-
jats mentre que els visitants 
van perdre la profunditat de 
la primera meitat, i això ho 
van aprofitar els locals per 
aconseguir la victòria.

Taradell 4

Nil, Tusell, Font, Plade Roma, Honda 
(Tisora, min 62), Orriols, Isra (Trabal, 
min 76), Pau, Plade Puigdesens 
(Coma, min 62), Erik (Canó, min 67) i 
Vila (Yaser, min 79). 

Centelles 1

Boix, Angulo, Soufyane, Girbau 
(Casals, min 62), Lorenzo, Ortega 
(Pau, min 62), Arisa, Ignasi (San 
Juan, min 62), Sánchez (Gálvez, min 
46), Pla i Company.

ÀRBITRE: Pau Martín. Va expulsar el visitant Angulo (min 44).

GOLS: 1-0, Vila, min 23 (remata a plaer una centrada d’Erik); 2-0, Plade Roma, 
min 47 (de penal); 2-1, Lorenzo, min 64 (aprofita un error en la sortida de la 
pilota del porter); 3-1, Vila, min 69 (remata una passada de la mort de Canó); 4-
1, Canó, min 72 (remata una passada de la mort de Vila).

Castellterçol 2

Martín, Santos, Sala, Gaspar, Relats, 
Miró, Ferrer, Díaz, Font, Serra i 
Castro.

Olímpic La Garriga 2

Almeda, Calero, González (García, 
min 72), Palet, Riu, Hernán 
(Escudero, min 74) González, Fofana, 
Margalef, Pujals (Recio, min 69) i 
Abel (Aspa, min 69).

ÀRBITRE: Daniel Boya.

GOLS: 0-1, Hernán, min 45 (pentina 
una falta del mig del camp); 0-2, 
González, min 48 (finalitza una 
contra rematant un centre a plaer); 
1-2, Ferrer, min 63 (agafa l’esquena a 
la defensa i defineix bé); 2-2, Ferrer, 
min 78 (guanya el mà a mà amb el 
porter).

El Castellterçol 
remunta el partit  
i salva un punt

Castellterçol El Castellterçol 
no va tenir el dia de cara a 
porteria però va poder igua-
lar un 0 a 2 en contra.
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Miquel Sentmartí en el moment del tercer gol del conjunt local davant el porter Sergi Trias, que no aconsegueix aturar la pilota

Pradenc 2

Saperas, Pujol (Ribera, min 73), 
Codina, Soler, Crespo (Vila, min 73), 
Nualart (Roma, min 73), Martín, 
Casellas, Trulls, Bartrons i Font.

Aiguafreda 2

Moreno, Font, Clara, Colominas, 
Roger Boix, Bach (Cañizares, min 75), 
Genís Boix (Adrian, min 61), Prieto 
(Vilalta, min 61), Corominas, Marsal 
i Matas.

ÀRBITRE: David Cortina.

GOLS: 0-1, Roger Boix, min 9 
(de penal); 1-1, Martín, min 33 
(marca després de diversos rebots 
dins l’àrea); 1-2, Matas, min 73 
(llançament de falta directa); 2-2, 
Bartrons, min 94 (vaselina dins 
l’àrea).

va sol a l’àrea de Trias i feia 
pujar el 4 a 2 a l’electrònic. 
No estava tot decidit. El 
Sant Vicenç va fer el darrer 
esforç per tornar-se a posar 
dins d’un partit trencat, 
amb poc ritme i amb moltes 
pilotes llargues i oportuni-
tats per marcar a una i altra 
porteria. Els dos porters 
van haver d’intervenir en 
diverses ocasions i final-
ment els de la Vall del Ges 
van fer el 4 a 3 de penal, ja 
en el descompte. Un gol, 
però, que només maqui-
llava el resultat, perquè 
de seguida el col·legiat va 
xiular el final del partit: “Hi 
hem estat fins al final, però 
hem pagat molt cars els 
errors. Hem estat millors 
en moltes facetes del joc, 
però no ho hem aprofitat”, 
comentava Cunill. El tècnic 
del Sant Vicenç es mostra-
va convençut que l’equip 
“s’ha de salvar perquè ens 
ho mereixem. Estem tocats 
i costarà aixecar la moral, 
però la setmana vinent ho 
tornarem a intentar”. 

Aquest va ser un partit 
especial per a Èric Palomo, 
que s’enfrontava al seu exe-
quip, tant de jugador com 
d’entrenador: “És especial 
perquè t’enfrontes a l’equip 
de casa teva i em sap greu 
perquè vull que se salvin 
però ens tocava guanyar”. 
Un Palomo que també té 
clar que “la temporada 
vinent ho tornarem a inten-
tar” després d’un nou any 
quedant-se a les portes de 
l’ascens.  

El Pradenc empata amb 
l’Aiguafreda i perd el liderat

Manlleu B 2

Lagunas, Gerard Codinach, Fontseré, 
Mateu, Tordera, Blasi (Arumí, min 
68), Telmo (Anglada, min 68), Garcia, 
Stephen (Aguirre, min 46), Pelfort 
(Salvador, min 68) i Marc Codinach 
(Bonet, min 46).

Seva 4

Arnau, Simone, Jordà, Verdaguer, 
Quintana (Òscar, min 68), Joel, Bou 
(Valls, min 83), Héctor (Coronado, 
min 89), Tortadés (Moha, min 46), 
Vivas (Reinon, min 68) i Manel.

ÀRBITRE: Bilal Kahouach. Va 
expulsar el visitant Arnau (2, min 89).

GOLS: 1-0, Telmo, min 2 (aprofita 
un refús del porter dins de l’àrea); 
2-0, Blasi, min 9 (li cau als peus un 
refús d’un defensa dins de l’àrea i 
no perdona); 2-1, Joel, min 18 (xut 
fort arran de pal a mitja alçada); 2-2, 
Jordà, min 66 (aprofita un refús del 
porter); 2-3, Héctor, min 74 (marxa 
per velocitat de la defensa); 2-4, 
Héctor, min 84 (marxa per velocitat 
de la defensa).

El Seva capgira 
el marcador per 
allunyar-se del perill

nyat tot, però a fora no hem 
estat bé”, explicava Èric Palo-
mo, entrenador local, després 
del partit. 

El Voltregà arribava tocat 
després de la derrota de la 
setmana passada que el dei-
xava sense opcions per lluitar 
pel títol en les tres jornades 
que quedaven: “Hem fet un 
joc molt pobre, l’equip no 
estava connectat”. Tot i així, 
quan pitjor ho estava passant 
l’equip local es va posar amb 
un 2 a 0. Primer, amb un 
penal per una empenta que 
Roger Gómez va transfor-
mar i després, en una jugada 
polèmica en què els visitants 
van reclamar falta a un juga-
dor seu abans que novament 
Roger Gómez introduís la 
pilota al fons de la porteria. 

Amb els dos gols el Sant 
Vicenç no es va rendir cons-
cient que necessitava sumar 
per evitar el descens. I ho 
van fer sobretot gràcies a 
dos jugadors. El capità, Marc 
Piella, de qui van sortir les 
millors jugades del partit, i 
de Joan Codinach, que va ser 
l’encarregat de posar la igua-
lada. El 2 a 1 va arribar just 
abans del descans i l’empat, 
als tres minuts de la represa. 
I com a la primera part, quan 
pitjor ho passava el Voltregà, 
Guillem Senmartí rematava 
amb el cap i sense oposició 
un córner per posar el 3 a 2. 
Aquesta vegada el gol va dei-
xar tocat un Sant Vicenç que 
va veure com, a més a més, 
Eloi Garrido s’inventava una 
jugada individual, es planta-

Manlleu El Seva va capgi-
rar el marcador davant el 
Manlleu B per mantenir-se 
fora de la zona de perill. Els 
manlleuencs van començar 
molt forts i als deu minuts 
ja guanyaven 2 a 0. Però el 
segon gol local va despertar 
els visitants, que van reacci-
onar i van començar a domi-
nar. El Seva va estavellar una 
pilota al travesser i poc des-
prés retallava distàncies en 
el marcador. Tot i el domini 
visitant, el marcador no es va 
moure fins als vint minuts de 
la represa. Héctor, amb dos 
gols, capgirava el marcador 
a manca de sis minuts per al 
final. Els locals ho van inten-
tar a la contra estavellant 
una pilota al travesser.

Prats de Lluçanès

EL 9 NOU

El Pradenc va perdre el 
liderat a l’empatar amb 
l’Aiguafreda, que està llui-
tant per intentar salvar la 
categoria. Els de Prats de 
Lluçanès van anar tota l’esto-
na a remolc en el marcador, 
ja que els visitants es van 
avançar dues vegades en el 
marcador, primer de penal 
en el primer temps i de fal-
ta directa en el segon. Pep 
Martín igualava a la primera 
part i a la segona el Pradenc 
va disposar de diverses ocasi-
ons per empatar abans, però 
el pal ho va evitar dues vega-
des. En el temps de descomp-
te, arribava l’empat a 2.

QUARTA CATALANA
El Sant Miquel de 
Balenyà es queda 
sense el premi

Vic El Sant Miquel de 
Balenyà va lluitar fins l’úl-
tima jornada en el grup per 
intentar pujar a Tercera 
Catalana i es va quedar a 
només un punt d’aconseguir-
ho. Dissabte a la tarda va fer 
la seva feina i va guanyar el 
Figaró per 3 a 1. Però depe-
nia que el Caldes de Montbui 
C no guanyés el seu partit 
diumenge al migdia. Això 
no va passar i els vallesans 
van golejar el Viladrau per 
5 a 0 i és l’equip que puja de 
categoria. En el grup 3, el 
Folgueroles va aconseguir 
el ple de victòria la setmana 
passada i en el 27, el Ripoll 
ha acabat a mitja taula.

Abadessenc 5

Jaume, Alcobet, Lluc (Peix, min 
46), Isma, Dani (Ramos, min 56), 
Sama, Àlex (Edgar, min 66), Ferran 
(Cabanas, min 56), Barnadas (Robles, 
min 69), Ocho i Planella.

Sant Roc Olot 1

Lorite, Nabil, Richard, Artacho, 
Diabate, Rojas, Derraz (Stiben, min 
46), Dambala, Flores, Ortiz (Reig, 
min 66) i Martínez.

ÀRBITRE: Jairo Zambrano.

GOLS: 1-0, Dani, min 4 (aprofita un 
refús i afusella); 2-0, Ocho, min 6 
(gran jugada personal i agafa el refús 
del seu propi xut per marcar a plaer); 
2-1, Rojas, min 16 (aprofita un refús 
dins l’àrea); 3-1, Barnadas, min 18 
(bona rematada de cap); 4-1, Lluc, 
min 29 (xut ras); 5-1, Sama, min 89 
(xut que entra per l’escaire).

Golejada de l’Abadessenc per 
mantenir-se en segona posició

St. Joan de les Abadesses

EL 9 NOU

L’Abadessenc va golejar el 
Sant Roc Olot per mante-
nir-se a tres punts del líder 
i continua amb opcions per 
l’ascens. El partit va comen-
çar amb gran domini de 
l’Abadessenc, que a la mitja 
hora ja guanyava per 4 a 1 i 
deixava el partit sentenciat. 
A la segona part, l’Abades-
senc va fer tots el canvis i va 
donar minuts als jugadors 
menys habituals. Aquests 
van tenir diverses ocasions 
per ampliar l’avantatge, les 
més clares d’Edgar i Àlex. Ja 
a les acaballes, va ser Sama 
qui va marcar el gol que com-
pletava la golejada.

Tercera Catalana

GRUP 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTaradell ....................14 11 1 2 32 12 34
 2.- Pradenc .......................14 10 3 1 28 14 33
 3.- St. Feliu de Codines ..14 10 1 3 44 25 31
 4.- Voltregà ......................14 10 0 4 32 18 30
 5.- Centelles ....................14 8 2 4 30 21 26
 6.- Olímpic La Garriga ....14 6 4 4 19 17 22
 7.- Tona B .........................15 6 3 6 29 31 21
 8.- Moià ............................13 5 2 6 23 20 17
 9.- Manlleu B ...................14 4 5 5 24 23 17
 10.- Sta. Eugènia ...............13 5 2 6 28 30 17
 11.- Seva .............................15 4 3 8 24 35 15
 12.- Borgonyà ....................14 4 3 7 18 31 15
 13.- Roda de Ter ................14 4 2 8 27 36 14
 14.- St. Vicenç ....................14 3 3 8 20 27 12
 15.- sCastellterçol ............14 2 6 6 26 38 12
 16.- qLlorençà ....................14 2 3 9 23 35 9
 17.- qAiguafreda ...............14 2 3 9 26 40 9

GRUP 18

St. Privat d’en Bas, 3 - Cellera, 3
St. Gregori, 1 - Banyoles At., 1
EF Garrotxa, 2 - EF Gironès-Sàbat, 1
Abadessenc, 5 - St. Roc Olot, 1
Les Preses, 6 - St. Ponç At., 3
Campdevànol, 1 - Vilablareix, 1
Fontcoberta, 1 - Unió Girona, 3
Sta. Pau, 2 - Les Planes, 3
Fornells, 5 - Hostoles, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pUnió Girona .............15 11 2 2 45 18 35
 2.- Abadessenc .............. 15 10 2 3 36 22 32
 3.- St. Privat d’en Bas .....15 9 4 2 41 18 31
 4.- Fornells .......................15 9 4 2 30 14 31
 5.- EF Garrotxa ................15 8 4 3 25 17 28
 6.- Les Preses ...................15 7 6 2 37 20 27
 7.- Fontcoberta ................15 6 5 4 30 27 23
 8.- St. Ponç At. .................15 7 2 6 32 32 23
 9.- Campdevànol .......... 15 5 5 5 28 26 20
 10.- St. Gregori ..................15 4 7 4 28 22 19
 11.- St. Roc Olot ................15 6 1 8 23 34 19
 12.- Sta. Pau .......................15 5 0 10 31 45 15
 13.- Banyoles At. ...............15 3 4 8 21 32 13
 14.- Les Planes...................15 3 4 8 20 34 13
 15.- EF Gironès-Sàbat .......15 3 3 9 23 37 12
 16.- Vilablareix ..................15 2 6 7 16 32 12
 17.- qCellera ......................15 2 5 8 17 32 11
 18.- qHostoles ...................15 1 4 10 17 38 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

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

EL9NOU.CAT
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Adrià Pericas i Marcel Pallarès vencen a la Volta  
a Girona, que va finalitzar diumenge a Ripoll
Ripoll Adrià Pericas (Jufré Vic-ETB) va ser el guanyador 
de la segona etapa de la Copa Catalana - 6è Trofeu Vila de 
Ripoll, que es va disputar diumenge al matí. Amb aquesta 
victòria el ciclista es va proclamar guanyador de la 2a edició 
de la Volta a Girona en la categoria Cadet. La segona posició 
va ser per a Miguel Cozar i el podi el va completar Àlex Grau, 
tots dos del Jaunginer-ULB_Primafro. En categoria Júnior 
la victòria va ser per a Marcel Pallarès (Totnet-Terrassa) 
seguit de David Peñaranda (Bikeesports) i Iñaki Navarro. 
Amb aquesta victòria, Pallarès també va guanyar la Volta a 
Girona en Júnior. La prova, organitzada pel Club Ciclista de 
Ripoll i que comptava amb la col·laboració de la delegació 
de Girona de la Federació Catalana de Ciclisme, va comptar 
amb un centenar de participants a cada categoria que van 
haver de recórrer els 42km en Cadet i 71 en Júnior amb el 
Coll de Santigosa i el Coll de Coubet com a punts estrella. 
Des de l’organització feien una valoració molt positiva de la 
prova, tant dels resultats com de la participació: “A Catalunya 
no estem acostumats a tenir curses per etapes, i menys per 
aquestes categories, i estem molt contents de poder celebrar 
aquesta edició”, remarcava Carles Torrent, del Club Ciclista 
Ripoll, ja que el dia abans, dissabte, es va disputar a Agullana 
(organitzada pel Club Tramuntana X-trem) la primera de 
les dues curses que formaven la Xallenge que va finalitzar 
diumenge a Ripoll. La sortida i l’arribada va ser al pavelló 
CTE Avellaneda, que a banda dels participants a la prova va 
comptar amb molta expectació. 
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Lluís Ruiz i Teresa Moyano 
guanyen Pels Camins dels Matxos
Joan Riba i Laura Bardolet es van imposar dissabte en el Tastet, en una cita marcada per la calor

Els guanyadors de la prova, Lluís Ruiz i Teresa Moyano, en el moment de l’arribada al camp del Montserratí de Torelló
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Torelló

EL 9 NOU

La dinovena edició de Pels 
Camins dels Matxos ja té 
guanyadors. En una prova 
marcada per les altes tempe-
ratures, Lluís Ruiz i Teresa 
Moyano es va proclamar 
campions de la prova reina 
de 63km i 6.200m de des-
nivell acumulat que coro-
na els cims de Bellmunt, 
Puigsacalm i Cabrera. 

Ruiz va fer un temps de 

6h 24min 19seg en un recor-
regut que va fer pràctica-
ment sol: “Hem sortit amb 
un grup de tres, juntament 
amb Jonatan Mora i Pau 
Zamora, i hem anat alternant 
posicions. A la pujada del 
Puigsacalm m’he escapat i 
he anat sol fins a l’arribada”. 
Aquesta és la setena vegada 
que Ruiz participava a la 
dura prova torellonenca i 
“després de tants anys picant 
pedra, finalment he pogut 
guanyar”. 19 minuts més tard 

va arribar Pau Zamora men-
tre que el podi el va tancar 
l’atleta local Jordi Delgado 
amb 7h 43min 10seg. Mora 
va haver d’abandonar per 
lesió. 

En categoria femenina, 
Moyano va guanyar amb un 
temps de 9h 33min 6seg. Al 
final de la prova destacava 
que “m’ha anat molt bé, m’ha 
encantat fins al quilòmetre 
47, que he anat segona”. En 
aquest punt, però, l’atleta 
torellonenca Helena Merca-

der va abandonar “i al final el 
final ha sigut molt dur, tenia 
molta calor i he patit molt”. 
Afegia que “a Cabrera és on 
he avançat molt, m’he notat 
molt bé, tant pujant com 
baixant, i després he man-
tingut el ritme”. La segona 
classificada de la prova va ser 
Eli Vinué, que va completar 
el recorregut amb gairebé 20 
minuts més que Moyano. El 
podi el va completar Anna 
Pujol amb un temps de 10h 
13min 34seg. 

Les condicions de la pan-
dèmia van obligar el Centre 
Excursionista Torelló a des-
doblar la prova en dos dies. 
Si diumenge es va fer la pro-
va reina, amb Pels Camins 
dels Matxos, dissabte va ser 
el torn del Tastet, amb 23 
quilòmetres i 2.800 metres 
de desnivell acumulat. Les 
victòries van ser per a Joan 
Riba i Laura Bardolet. 

Riba, de Sant Feliu 
Sasserra, va completar la 
prova amb 2h 16min 10seg. 
A l’arribada explicava que 
“hem començat junts amb en 
Gerard Fiol fins a la pujada 
i llavors ja he començat a 
tirar i he fet el recorregut 
sol”. Destacava que “ha estat 
difícil per la calor”. A 2min 
de diferència va arribar Pep 
Prats, mentre que Cesko 
Compte va ser tercer amb un 
temps de 2h 18min 10seg. 

En fèmines, Bardolet va 
repetir la victòria aconsegui-
da l’any 2018 i ho va fer amb 
un temps de 2h 49min 11seg. 
Explicava que “em van bé les 
pujades i és quan he pogut 
pressionar més, com tots 
hem patit per la calor”. Ari 
Carbonell va arribar a 2min 
22seg de la guanyadora de 
la prova, mentre que Núria 
Galbany va ser tercera –la 
mateixa posició que va acon-
seguir en la darrera edició 
l’any 2020–, amb un temps 
de 2h 56min 41seg. 

Una altra de les novetats 
d’enguany és que es va estre-
nar una nova ubicació al 
camp del Montserratí. Des de 
l’organització valoraven molt 
positivament  aquesta dino-
vena edició, que “ha estat en 
format d’èxit” i que ha comp-
tat amb un gran ambient, no 
només entre els participants 
sinó entre el públic que no va 
parar d’animar”. 
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resta de recorregut. Els cinc 
primers classificats van bai-
xar de les 2h 10min en la que 
va ser una cursa molt ràpida 
i que destaca la rebuda que 
van tenir els atletes a la zona 
del Puigmal, que es va omplir 
per animar els corredors. 

En categoria femenina 
Mauide Mathys també va 
aconseguir batre el rècord 
que tenia Mireia Miró de 
l’any 2011 i que era de 2h 
36min. De fet, el va rebaixar 
en 15 minuts creuant la línia 

d’arribada amb un temps de 
2h 21min 52seg, apostant per 
esforçar-se molt a les pujades 
i arriscar menys a les baixa-
des, ja que assegurava que 
“em costa més”. Per darrere 
seu però a més de 12min de 
diferència entrava Judith 
Wider, mentre que el tercer 
lloc va ser per a Gihana Kor-
tazar, amb un temps de 2h 
35min 25seg. 

Els primers catalans a 
acabar la prova van ser Jan 
Margarit (La Sportiva Team) 

i Núria Gil, que es van con-
vertir en els campions de 
Catalunya. El de Matadepera 
va fer un temps de 2h 16min 
40seg, acabant 13è a la gene-
ral. Pere Rullan i Albert 
Pérez van completar el podi 
masculí. Gil es va proclamar 
campiona de Catalunya 
amb una marca de 2h 45min 
54seg, acabant 7a a la gene-
ral femenina. El podi català 
el van completar Georgina 
Gabarró i Anna Guirado, que 
es van emportar les medalles 

de plata i bronze. Pep Bis-
quert, codirector de l’Olla de 
Núria, explicava després de 
la prova que l’any passat no 
es va poder disputar a causa 
de la pandèmia que aquesta 
“ha estat una edició impres-
sionant, trencant tots els 
rècords, i amb una presència 
de corredors internacionals 
mai vista fins ara”. De fet, la 
competició va donar el tret 
de sortida a les Golden Trail 
World Series amb un cartell 
de luxe i amb gairebé un 
centenar d’atletes de renom 
internacional en el món del 
trail running. 

D’altra banda, dissabte es 
va disputar el KM Vertical, 
que va tenir com a guanya-
dors Pere Rullan (La Spor-
tiva Team) i Sheila Avilés 
(Adidas Terrex), proclamant-
se d’aquesta manera campi-
ons de Catalunya d’aquesta 
modalitat. Rullan, amb un 
temps de 42min i 24seg, va 
ser el més ràpid a completar 
el recorregut que hi ha entre 
el santuari de Núria i el 
Puigmal. El van seguir Arnau 
Casas (44min 37seg) i Jordi 
Alís (44min 52seg). Avilés va 
fer un temps...

Per darrere seu va entrar 
Anna Guirados (54min 7seg) 
i Gisela Carrión (56min 
7seg). En aquesta prova hi 
van participar uns 200 atle-
tes. 

Rècord a l’Olla de Núria
L’atleta noruec Stian Angermund i Maude Mathys guanyen i rebaixen els temps de la mítica cursa de 21,5 quilòmetres
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El podi, tant masculí com femení, davant del santuari de Núria

Vall de Núria

EL 9 NOU

L’any 2009 Kilian Jornet 
recorria l’Olla de Núria amb 
un temps de 2h 14min 57seg. 
Diumenge, en la 14a edició 
d’aquesta prova organitzada 
per la Unió Excursionista 
de Vic, es van trencar tots 
els rècords i fins a nou atle-
tes van rebaixar el temps a 
transcórrer els 21,5 quilò-
metres pujant a cims com 
el Puigmal, el pic del Segre, 
coll de Finestrelles, coll d’Ei-
na, coll de Noufons, coll de 
Noucreus i Font Negre per 
arribar al santuari de Núria. 
El noruec Stian Angermund 
(Salomon Team) va ser el 
més ràpid dels 700 partici-
pants, amb un temps de 2h 
4min 16seg. 

Per darrere seu va arri-
bar el suís Rémi Bonnet, a 
1m 32seg. Ells dos es van 
disputar la cursa que es va 
decidir poc abans del pic de 
Noucreus, on Angermund es 
va distanciar del seu perse-
guidor després de fer pràc-
ticament tota l’Olla junts. El 
tercer esglaó del podi va ser 
per a l’italià Davide Magnini, 
a 1min 49seg del guanyador 
de la prova, que va arribar 
molt fresc a la línia de meta 
en una cursa en la qual va 
sortir molt ràpid i va poder 
conservar les forces durant la 

Segon lloc de Laia Sanz, en el retorn al Mundial de trial

Itàlia Laia Sanz és colíder del Mundial després de finalitzar en segon lloc 
la segona carrera del Campionat del Món de trial disputada a Tolmezzo 
(Itàlia). Després de vuit anys sense competir en trial, la pilot afincada a Seva 
va tornar a demostrar les seves habilitats sobre les dues rodes. La pilot de 
Gas Gas va protagonitzar una gran primera màniga dissabte, on va aconse-
guir la primera posició després d’acumular només 10 peus. Diumenge es va 
disputar la segona i última màniga del campionat. Sanz va començar amb 
bon peu sobre la zona, però va fer diverses errades que li van fer sumar 
punt. Finalment en va acumular un total de 21 a la segona ronda. Per contra, 
la britànica Emma Bristow només en va sumar 6. Tot i no estar en el seu 
millor moment de forma, Sanz va competir en tota la carrera. A la classifica-
ció general, comparteix lideratge amb Emma Bristow, empatada a 37 punts.

Una vuitantena d’atletes a la cursa de Sant Miquel de Balenyà

Sant Miquel de Balenyà El sol i les altes temperatures que presenta el mes 
de juny no van suposar un obstacle per disputar la primera edició de la cursa 
de cross-country a Sant Miquel de Balenyà, la SMB Running21. “Els partici-
pants han gaudit d’una cursa espectacular, amb un recorregut marca de la 
casa a través dels racons màgics del poble i els voltants”, assegurava el coor-
dinador de la prova. La cursa va registrar un total de 88 participants entre 
les dues distàncies. La de 10 quilòmetres va tenir com a guanyador Enric 
Portet, amb un temps de 43min 43seg, i Jackeline Gómez, amb 50min 14seg. 
La victòria a la de 5 quilòmetres va ser per a Sergi Ariaca, amb un temps de 
24min 20seg, i Lali Masriera, amb 27min 29seg. Amb més de 40 voluntaris, 
“el Club Esportiu Sant Miquel de Balenyà ha organitzat una cursa popular 
que ha suposat un èxit total”, remarcava Clos.



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 14 de juny de 202128 Poliesportiu

BÀSQUET BEISBOL
SEGONA DIVISIÓ

CB Barcelona, 10 
CBS Vic Bat, 3

Barcelona Derrota del Vic 
Bat al camp del líder en el 
primer partit de la segona 
fase de la Lliga Catalana de 
Segona Divisió. Els barce-
lonins van ser capaços de 
frenar l’ofensiva vigatana, 
principal argument del CBS 
Vic Bat aquesta temporada. 
En defensa, els vigatans tam-
bé van patir les embranzides 
del CB Barcelona, que no va 
perdonar al tercer llançador 
vigatà, Melo, que va veure 
com li anotaven cinc carreres 
en una entrada. El Vic va gau-
dir d’una tardana reacció a la 
cinquena entrada, però no va 
ser capaç de culminar-la i va 
quedar-se lluny de la victòria.

Vic Bat: Monsalve, Ortega, 
Delgado, Bernais, Escalante, 
Malpica, Asevedo, Fernán-
dez, Arrieta (p.)

SEGONA CATALANA

Santa Eugènia, 67 
Tona, 52

Santa Eugènia de Berga 

Partit de contrastos el que 
van firmar el Santa Eugènia 
i el Tona al Municipal de 
Santa Eugènia de Berga. 
La primera meitat va estar 
molt ajustada, amb tots dos 
equips intercanviant-se cons-
tantment el liderat, marxant 
als vestidors amb un ajustat 
30 a 27. La segona meitat, 
en canvi, va adjudicar-se-la 
el conjunt local, que gràcies 
a la comunió amb la grada 
va posar una marxa més i va 
aconseguir imposar-se en el 
còmput global, firmant un 
molt bon tercer quart en el 
qual van distanciar-se d’11 
punts al marcador i acabant 
el partit sense massa pro-
blemes i sense patir. Amb 
aquesta victòria, el Santa 
Eugènia s’acomiada de la 

competició amb bon gust de 
boca –a temporada que ve el 
Santa Eugènia no participarà 
en la competició.

Santa Eugènia: Gómez 
(8), G. Parareda (10), Comas 
(15), P. Parareda (9), Rovira 
(8), Garriga (2), Dachs (2), 
Pujadas (4), Armenteras (9) 
i Serrat. 

Tona: Farrés (3), Parma 
(4), Fuentes (6), Álvarez (5), 
Pérez (2), Lleopart (8), Coro-
mina (3), Garrucho (13), M. 
Terricabras (4), Parés (4).

Santpedor, 78 
Torelló, 77
Santpedor El Torelló paga 
cars els errors i deixa esca-
par un partit que havia 
tingut controlat durant els 
40 minuts. L’enfrontament 
va ser una muntanya russa 
que els visitants no van ser 
capaços de controlar mal-
grat arribar a aconseguir 
diferències de puntuació 
que s’acostaven als 10 punts. 

Tot i la superioritat que va 
mostrar el Torelló, els errors 
defensius i la inconsistència 
van acabar passant factura al 
darrer quart, moment en què 
va desaparèixer tot l’avantat-
ge que havien aconseguit. A 
manca d’un minut i mig, els 
torellonencs guanyaven per 
10 punts, però el cansament 
i quatre expulsions van com-
plicar les coses als visitants. 
El marcador va continuar 
baixant, i dos rebots i uns 
tirs lliures van sentenciar 
el partit a favor del conjunt 
local, que, sense fer massa 
mèrits, va acabar emportant-
se l’enfrontament per un 
ajustat marcador de 78 a 77, 
amb el Torelló palplantat i 
sense saber què havia pogut 
fallar per deixar escapar un 
partit que semblava coll avall 
i assequible de guanyar.

Torelló: Palacios (8), Cruz 
(4), Fernández (14), Prat 
(17), Sabatés (6), Pratdesaba 
(17), Mas (9), Font (2), Bar-
cons i Garcia.

FEMENÍ SEGONA CATALANA

Tona, 50  
Granollers 2, 56
Tona Derrota amb bones 
sensacions per al Tona a 
casa contra el líder de la 
categoria, el Granollers 2. 
Les tonenques van marcar 
el ritme durant la primera 
part del partit, però al tercer 
quart les visitants van aga-
far embranzida i van posar 
contra les cordes les tonen-
ques. Amb una diferència de 
només un punt es va entrar 
al darrer quart, on uns des-
ajustos defensius i sobretot 
el cansament acumulat de 
jugar-li de tu a tu al líder van 
acabar-li passant factura al 
Tona, que va acabar perdent 
de només sis punts contra el 
Granollers 2.

Tona: Ausió (2), Prat-
desaba (11), Vilacís (15), 
Armengol (7), Orra (2), Cres-
pi (4), Vilar (7), Almaida (2) 
i Díaz. 

Campiones de la Lliga
El Girbau Vic TT aconsegueix el títol en imposar-se a la final catalana davant el Reus Ganxets Miró

Antequera

EL 9 NOU

El Girbau Vic TT es va procla-
mar campió de la superdivi-
sió femenina de tennis taula, 

per quarta vegada en la seva 
història, aquest diumenge 
al guanyar en el darrer par-
tit pel títol al Reus Ganxets 
Miró per 4 a 1 en una elimi-
natòria disputada a la locali-
tat andalusa d’Antequera. 

Com a primer del grup 2, 
el conjunt vigatà va passar 
directament a les semifinals. 
Es va enfrontar al Huijase 
Jaén Paraíso Interior, amb 

qui va empatar a 3. Les viga-
tanes van passar a la final 
al guanyar 13 jocs per 9 del 
rival en una ajustada elimi-
natòria. 

Diumenge a la final cata-
lana es va enfrontar amb el 
Reus Ganxets Miró. El con-
junt de la capital d’Osona, 
amb Gabi Feher, Sofia-Xuan 
Zhang, Charlotte Carey i 
Sílvia Coll, va aconseguir la 

copa de campiones en impo-
sar-se per 4-1. La final va ser 
vibrant i igualada, malgrat el 
còmode resultat pel Girbau 
Vic TT, i els dos conjunts van 
oferir un gran espectacle. 

La majoria de partits van 
acabar amb un ajustat 3 a 2 
excepte el de Gabriela Feher 
contra la francesa Anaïs 
Salpin, a qui la jugadora 
vigatana va superar per un 

Girbau Vic TT 3

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

Huijase Jaén Paraíso 3

Simona Elena Savu, Anna Maria 
Erdelyi (1) i Tatiana Garnova (2).

ÀRBITRE: Eloi Ferreiro.

PARCIALS: Feher-Savu, 11-5, 11-7 i 
11-4; Carey-Erdelyi, 5-11, 9-11 i 3-11; 
Zhang-Garnova, 10-12, 11-8, 7-11, 
11-7 i 8-11; Feher-Erdely, 11-9, 11-7 
i 11-4; Zhang-Savu, 11-5, 11-7 i 11-6; 
Carey-Garnova, 14-12, 5-11, 4-11, 11-3 
i 9-11.

Reus Ganxets Miró 1

Anaïs Salpin, Jessica Yamada i Sara 
Ramírez. 

Girbau Vic TT 4

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

ÀRBITRE: Eloi Ferreiro.

PARCIALS: Salpin-Zhang: 4-11, 6-11, 
11-3, 12-10 i 8-11; Yamada-Feher, 12-
10, 7-11, 11-7, 8-11 i 11-9; Ramírez-
Bermúdez, 11-7, 6-11, 14-12, 7-11 i 
8-11; Salpin-Feher: 4-11, 5-11 i 7-11; 
Ramírez-Zhang, 2-11, 11-7, 11-9, 3-11 
i 8-11. 
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Les jugadores del Girbau Vic TT, aixecant la copa de campiones de Lliga

TENNIS TAULA

clar 3 a 0. Zhang va començar 
guanyant el primer punt en 
superar Salpin en un ajustat 
primer duel que es va deci-
dir en el cinquè joc i ja feia 
preveure que la final seria 
molt ajustada. Yamada va 
posar les taules en el marca-
dor guanyant a Feher, i en el 
tercer partit Carey guanyava 
a Ramírez en el tercer punt 
de la final. Feher va guanyar 
clarament el quart partit. El 
cinquè i definitiu punt va ser 
per a la jugadora gironina del 
Girbau Vic TT Sofia Zhang 
davant Sara Ramírez, a qui va 
guanyar per 1 a 4. Un darrer 
punt que donava el títol de 
Lliga al Girbau Vic TT.  

Amb aquesta victòria, el 
conjunt vigatà es treu l’espi-
na de l’any passat, quan van 
proclamar campió l’UCAM 
Cartagena en lloc del conjunt 
osonenc, que eren líders. 

L’èxit del Girbau Vic TT 
amb el títol de la Lliga Iber-
drola es va completar amb 
l’ascens aconseguit pels dos 
equips de les lligues territo-
rials. El Girbau Vic TT de 2a 
A va aconseguir l’ascens a 
Primera Territorial en vèncer 
l’Hospitalet per 6 a 0 i supe-
rar per jocs el CTT Barcelona 
després d’empatar a 3. 

D’altra banda, el Girbau 
Vic TT de 3a B ha aconseguit 
l’ascens a 3a A Territorial en 
vèncer el Ripollet per 5-1 i el 
CTT Barcelona per 4-2.
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Bàsquet

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Santpedor, 78 - Torelló, 77
Sta. Eugènia, 67 - Tona, 52

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Santpedor .........................5 4 1 336 327 9
 2.- Sta. Eugènia ................... 5 3 2 323 305 8
 3.- Torelló ........................... 5 3 2 336 336 8
 4.- Tona ............................... 5 0 5 304 331 5

TERCERA CATALANA.  
GRUP 10A

Calella, 73 - CB Vic-UVic 3, 59
Palafolls, 58 - Tona B, 93
Descansa: Guíxols

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Calella ...............................7 7 0 574 402 14
 2.- CB Vic-UVic 3 ................ 7 6 1 532 402 13
 3.- Guíxols ..............................8 3 5 531 541 11
 4.- Tona B ............................ 7 2 5 436 519 9
 5.- Palafolls ............................7 0 7 394 603 7

SOTS-25 A. GRUP 3A

Esparreguera, 62 - St. Pere, 37
Vilatorrada, 65 - St. Jordi, 70
Roda, 41 - Puig-reig, 74

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Esparreguera ....................8 7 1 592 400 15
 2.- St. Pere..............................9 6 3 524 505 15
 3.- St. Jordi .............................9 6 3 625 583 15
 4.- Vilatorrada .......................8 6 2 504 434 14
 5.- Puig-reig ...........................9 1 8 483 581 10
 6.- Roda ............................... 9 0 9 420 645 9

SOTS-25 B. GRUP 4A

Parets, 60 - Tona, 40
Manlleu-St. Nicolau, ajornat
Canovelles, 56 - L’Ametlla, 70

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- L’Ametlla ..........................9 6 3 537 443 15
 2.- Canovelles ........................8 5 3 544 414 13
 3.- St. Nicolau ........................6 6 0 435 257 12
 4.- Manlleu ......................... 8 4 4 498 510 12
 5.- Parets ................................8 3 5 425 492 11
 6.- Tona ............................... 9 0 9 376 699 9

SOTS-21 NIVELL A1.  
GRUP 1B

Les Franqueses, 58 - Minguella, 70
Montgat, 78 - Tona, 31
Descansa: Caldes

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Caldes ...............................8 6 2 522 361 14
 2.- Montgat ............................7 5 2 427 347 12
 3.- Minguella .........................7 4 3 368 350 11
 4.- Les Franqueses ................7 2 5 373 448 9
 5.- Tona ............................... 7 1 6 281 465 8

SOTS-21 NIVELL B. GRUP 3

Mas de Sant Lleï, 71 - St. Cugat, 68
Teià, 54 - Gramenet, 56
Descansa: CB Vic-UVic

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic  .................. 8 6 2 491 413 14
 2.- Teia ...................................7 6 1 443 377 13
 3.- Mas de St. Lleï .................7 3 4 417 476 10
 4.- Gramenet..........................7 3 4 355 379 10
 5.- St. Cugat ...........................7 0 7 334 395 7

FEMENÍ PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1A

Cassanenc, 75 - Argentona, 47
GEiEG Unigirona, 67 - Fontajau, 59
Descansa: Femení Osona

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cassanenc .........................7 7 0 472 316 14
 2.- Femení Osona ............... 8 3 5 442 454 11
 3.- Argentona ........................5 3 2 264 269 8
 4.- Fontajau............................7 1 6 305 429 8
 5.- GEiEG Unigirona .............5 2 3 279 294 7

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 3B

Vilassar de Dalt, 58 - Mataró B, 57
Tona, 50 - Granollers 2, 56
Premià, 72 - Neus, 66

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Granollers 2......................9 8 1 470 370 17
 2.- Vilassar de Dalt ...............9 6 3 481 419 15
 3.- Premià ..............................9 4 5 501 540 13
 4.- Neus ..................................9 4 5 465 483 13
 5.- Mataró B ...........................9 3 6 472 495 12
 6.- Tona ............................... 9 2 7 461 543 11

FEMENÍ TERCERA CATALANA. 
GRUP 1B

Canovelles, 53 - Roda, 46
Parets, 45 - St. Celoni, 65
Les Franqueses, 2 - Manlleu, 0

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Canovelles ........................9 7 2 469 397 16
 2.- St. Celoni ..........................9 7 2 536 433 16
 3.- Les Franqueses ................9 3 6 378 409 12
 4.- Parets ................................7 4 3 369 372 11
 5.- Manlleu ......................... 8 2 6 356 414 10
 6.- Roda ............................... 8 2 6 392 475 10

FEMENÍ SOTS 25.  
GRUP 4B

Montgat, 66 - Lliçà de Vall, 29
Femení Osona C, 38 - Gramenet, 63
Descansa: Canet i Bufalà

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Gramenet........................10 9 1 619 408 19
 2.- Canet ...............................10 5 5 525 523 15
 3.- Montgat ............................8 5 3 491 392 13
 4.- Lliçà de Vall......................9 3 6 431 470 12
 5.- Femení Osona C ............ 8 3 5 385 461 11
 6.- Bufalà ................................9 2 7 398 595 11

Futbol

QUARTA CATALANA. GRUP 3

Cantonigròs, 4 - Sta. Eugènia B, 5
La Gleva, 2 - Riudeperes B, 0
Vic Riuprimer B, 2 - Voltregà B, 1
Santperenca, 5 - Corcó, 2
Calldetenes, 3 - Torelló B, 1
Descansa: Vinyoles, Folgueroles

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFolgueroles ..............11 11 0 0 38 8 33
 2.- Santperenca ...............11 8 1 2 27 15 25
 3.- Calldetenes ................11 6 3 2 28 19 21
 4.- Sta. Eugènia B ............11 6 1 4 24 21 19
 5.- Cantonigròs ...............11 4 2 5 28 28 14
 6.- Voltregà B...................11 3 4 4 22 22 13
 7.- Vinyoles ......................11 3 4 4 14 22 13
 8.- Torelló B .....................11 3 2 6 22 27 11
 9.- Corcó ...........................11 3 2 6 23 31 11
 10.- Vic Riuprimer B.........11 3 2 6 15 23 11
 11.- Riudeperes B ..............11 1 4 6 13 25 7
 12.- La Gleva ......................11 2 1 8 16 29 7

GRUP 4

Collsuspina, 5 - Riudeperes, 6
Caldes Montbui C, 5 - Viladrau, 0
Gurb B, 5 - St. Julià B, 3
St. Miquel Balenyà, 3 - Figaró, 1
Ol. La Garriga B, 2 - OAR Vic B, 2
Descansa: Taradell B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCaldes Montbui C ...10 8 2 0 26 8 26
 2.- St. Miquel Balenyà ....10 8 1 1 30 10 25
 3.- Taradell B ...................10 7 0 3 34 22 21
 4.- Gurb B .........................10 6 1 3 26 21 19
 5.- OAR Vic B...................10 5 1 4 28 21 16
 6.- St. Julià B ....................10 4 1 5 21 24 13
 7.- Riudeperes .................10 4 1 5 25 30 13
 8.- Collsuspina ................10 3 0 7 18 31 9
 9.- Ol. La Garriga B .........10 2 2 6 15 18 8
 10.- Figaró ..........................10 2 1 7 15 23 7
 11.- Viladrau ......................10 1 0 9 11 41 3

GRUP 27

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCornellà Terri ..........10 9 1 0 34 6 28
 2.- Jov. St. Pere Màrtir....11 8 1 2 39 15 25
 3.- Serinyà ........................10 5 3 2 22 9 18
 4.- Montagut .....................9 5 3 1 29 18 18
 5.- Castellfollit ................11 5 2 4 24 13 17
 6.- Les Preses B ...............10 5 1 4 23 16 16
 7.- Ripoll ....................... 11 4 3 4 31 24 15
 8.- Osor .............................10 4 3 3 26 20 15
 9.- La Canya .......................9 4 1 4 22 20 13
 10.- Vall d’en Bas ...............10 2 1 7 21 34 7
 11.- Palamós B ...................10 1 3 6 8 26 6
 12.- Maia ............................10 1 1 8 8 43 4
 13.- Flaçà B...........................9 0 1 8 10 53 1

JUVENIL PREFERENT. GRUP 2

Mollet, 4 - Granollers, 0
Vilassar Mar, 7 - Figueres, 0
Parets, 2 - Quart , 3
Girona C, 4 - EF Gironès-Sàbat, 1
Banyoles, 1 - Palamós, 3
Manresa, 5 - St. Celoni, 2
Olot, 4 - Vic Riuprimer, 1
Llagostera B, 3 - Fornells, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOlot ...........................15 8 5 2 33 16 29
 2.- Vilassar Mar ...............15 9 2 4 30 14 29
 3.- Girona C .....................15 8 4 3 31 17 28
 4.- Llagostera B ...............15 8 4 3 32 25 28
 5.- Fornells .......................15 8 1 6 30 25 25
 6.- Parets ..........................15 7 3 5 22 15 24
 7.- Quart  ..........................15 7 3 5 29 24 24
 8.- Granollers...................15 6 3 6 29 21 21
 9.- Manresa ......................15 5 6 4 26 22 21
 10.- EF Gironès-Sàbat .......15 4 7 4 23 25 19
 11.- Mollet .........................15 5 3 7 28 27 18
 12.- St. Celoni ....................15 4 5 6 23 28 17
 13.- qPalamós ....................15 5 2 8 26 40 17
 14.- qVic Riuprimer ....... 15 4 3 8 22 30 15
 15.- qFigueres ....................15 4 0 11 16 44 12
 16.- qBanyoles ...................15 2 1 12 12 39 7

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pLes Franqueses ........12 10 1 1 47 11 31
 2.- Granollers C ...............12 10 1 1 29 11 31
 3.- Cardedeu ....................11 7 2 2 25 14 23
 4.- Parets B .......................11 7 0 4 43 19 21
 5.- Vic Riuprimer B ...... 13 6 2 5 27 24 20
 6.- Caldes Montbui .........12 6 1 5 33 30 19
 7.- Unif. Sta. Perpètua....12 6 1 5 27 28 19
 8.- Voltregà ................... 12 5 2 5 26 28 17
 9.- Ol. La Garriga.............12 5 1 6 25 21 16
 10.- Torelló ..................... 12 5 1 6 28 27 16
 11.- Canovelles ..................12 4 1 7 22 29 13
 12.- qOl. Can Fatjo ............12 4 1 7 21 33 13
 13.- qFUE Vic .................. 11 3 2 6 18 29 11
 14.- qLliçà d’Amunt ..........12 2 1 9 15 37 7
 15.- qLlerona .....................12 0 1 11 7 52 1

GRUP 13

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFUE Olot ..................12 11 1 0 52 14 34
 2.- EF Bosc de Tosca .......12 8 2 2 32 17 26
 3.- Begur ..........................12 7 2 3 33 22 23
 4.- L’Escala .......................11 6 3 2 23 13 21
 5.- Bisbalenc At. ..............12 6 3 3 34 26 21
 6.- Peralada ......................11 6 1 4 34 21 19
 7.- Roses ...........................12 5 4 3 24 16 19
 8.- Vall del Ter .............. 12 4 6 2 25 20 18
 9.- Figueres C ..................12 5 2 5 21 23 17
 10.- Banyoles At. ...............12 3 2 7 19 32 11
 11.- Gironès-Sàbat B .........12 2 4 6 20 37 10
 12.- qLes Preses .................12 2 2 8 15 25 8
 13.- qEF Baix Ter ...............11 2 1 8 18 40 7
 14.- qCelrà..........................12 2 1 9 17 42 7
 15.- qPorqueres .................11 2 0 9 15 34 6

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 3

Olot At., 2 - Torelló B, 4
EF Bosc de Tosca B, 2 - Les Preses B, 1
Jov. St. Pere Màrtir, 8 - Vall d’en Bas, 0
Santjoanen - La Canya, ajornat
Les Planes, 3 - Banyoles B, 3
Vilablareix C, 0 - Montagut, 0
Vall del Ter B, 1 - EF Ripollès, 6
Descansa: Besalú

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEF Ripollès ............. 12 11 0 1 48 17 33
 2.- Torelló B .................. 12 10 2 0 39 10 32
 3.- Montagut ...................11 8 3 0 34 12 27
 4.- La Canya .....................11 6 4 1 34 17 22
 5.- EF Bosc de Tosca B ....11 7 1 3 26 18 22
 6.- Jov. St. Pere Màrtir....12 6 1 5 45 28 19
 7.- Banyoles B ..................12 5 1 6 23 26 16
 8.- Olot At. .......................11 4 3 4 25 17 15
 9.- Vilablareix C ..............12 4 3 5 31 31 15
 10.- Santjoanen .................11 4 2 5 24 28 14
 11.- Les Planes...................12 2 3 7 25 40 9
 12.- Besalú .........................11 2 2 7 25 30 8
 13.- Les Preses B ...............11 2 0 9 16 29 6
 14.- Vall del Ter B ........... 12 1 3 8 13 46 6
 15.- Vall d’en Bas ...............11 0 0 11 7 66 0

GRUP 22

Voltregà B, 5 - Pradenc, 0
Roda, 1 - OAR Vic, 4
St. Vicenç, 1 - Centelles, 4
Corcó, 4 - Tona B, 5
St. Julià, 6 - EF Ripollès, 1
Riudeperes B, 1 - Manlleu B, 4
Descansa: St. Quirze Besora

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOAR Vic ....................12 10 1 1 42 36 31
 2.- Riudeperes B ..............12 10 0 2 78 27 30

 3.- Centelles ....................12 9 1 2 51 19 28
 4.- Manlleu B ...................12 8 4 0 49 17 28
 5.- Roda ............................12 6 2 4 41 29 20
 6.- Voltregà B...................12 6 2 4 29 20 20
 7.- St. Quirze Besora .......12 6 1 5 36 25 19
 8.- Tona B .........................12 6 1 5 28 28 19
 9.- Corcó ...........................12 4 0 8 32 48 12
 10.- St. Julià .......................12 2 1 9 21 46 7
 11.- St. Vicenç ....................12 2 0 10 13 46 6
 12.- Pradenc .......................12 1 1 10 17 54 4
 13.- EF Ripollès .................12 1 0 11 13 55 3

GRUP 23

OAR Vic B, 0 - St. Julià, 9
Moià, 6 - Gurb, 2
Torelló C, 2 - Osona Sud, 5
Sta. Eugènia, 7 - Riudeperes, 2
Seva, 8 - Centelles B, 1
Tona, 0 - FUE Vic B, 2
Descansa: Taradell

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSta. Eugènia .............12 11 1 0 49 16 34
 2.- St. Julià .......................12 9 2 1 59 13 29
 3.- Moià ............................12 8 0 4 48 29 24
 4.- Taradell ......................12 6 5 1 33 18 23
 5.- Seva .............................12 7 1 4 47 26 22
 6.- Tona ............................12 6 1 5 20 15 19
 7.- FUE Vic B ...................12 6 0 6 33 25 18
 8.- Gurb ............................12 5 1 6 31 31 16
 9.- Osona Sud ..................12 5 0 7 23 32 15
 10.- Torelló C .....................12 4 1 7 29 35 13
 11.- OAR Vic B...................12 4 0 8 27 50 12
 12.- Riudeperes .................12 1 0 11 17 71 3
 13.- Centelles B .................12 0 0 12 12 67 0

CADET PREFERENT. GRUP 2

Vilassar Mar, 11 - Manlleu, 1
Quart, 1 - Parets, 1
Fornells, 1 - Sants, 0
EF Gironès-Sàbat, 1 - Girona B, 5
St. Gabriel C, 2 - Torelló, 2
Granollers B, 4 - Aqua Hotel, 1
Mollet, 2 - EF Mataró, 2
Vilassar Dalt, 4 - Palamós, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVilassar Mar.............13 11 1 1 34 8 34
 2.- Manlleu ................... 13 10 1 2 38 30 31
 3.- Girona B ......................13 10 0 3 44 12 30
 4.- Parets ..........................13 9 2 2 34 15 29
 5.- EF Mataró ...................13 7 4 2 35 21 25
 6.- Quart ...........................13 7 2 4 35 20 23
 7.- Mollet .........................13 6 3 4 24 17 21
 8.- Vilassar Dalt ..............13 6 1 6 23 24 19
 9.- Fornells .......................13 5 2 6 24 21 17
 10.- Granollers B ...............13 5 2 6 27 29 17
 11.- St. Gabriel C ...............13 5 1 7 26 21 16
 12.- Torelló ..................... 13 3 2 8 23 32 11
 13.- qAqua Hotel ...............13 3 2 8 21 34 11
 14.- qSants .........................13 3 1 9 15 25 10
 15.- qEF Gironès-Sàbat .....13 2 0 11 18 34 6
 16.- qPalamós ....................13 0 0 13 7 85 0

CADET PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pMercantil B ..............13 11 2 0 61 9 35
 2.- Mollentenca ...............13 9 3 1 63 23 30
 3.- Polinyà ........................12 9 2 1 35 14 29
 4.- Vilassar Mar C ...........12 8 1 3 35 15 25
 5.- Mollet C ......................13 7 2 4 37 23 23
 6.- Parets B .......................13 7 2 4 33 23 23
 7.- Cerdanyola Vallès C ..12 7 1 4 25 21 22
 8.- Base Ripollet ..............13 6 2 5 39 27 20
 9.- Sabadell Nord ............13 6 1 6 28 27 19
 10.- Barberà Andalucia ....13 5 2 6 27 29 17
 11.- Vic Riuprimer B ...... 13 4 1 8 23 25 13
 12.- Sabadell B ...................12 4 0 8 28 37 12
 13.- Caldes Montbui .........13 3 1 9 14 53 10
 14.- qUnif. Sta. Perpètua .13 2 1 10 15 35 7
 15.- qEF Sabadell ..............13 2 1 10 18 70 7
 16.- qRipollet .....................13 1 0 12 10 60 3

GRUP 8

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOl. La Garriga ..........13 12 0 1 51 11 36
 2.- Vic Riuprimer ......... 13 11 2 0 56 13 35
 3.- Mercantil C ................13 10 2 1 30 15 32
 4.- FUE Vic .................... 13 6 3 4 29 18 21
 5.- Les Franqueses ..........13 5 5 3 35 23 20
 6.- Ametlla Vallès ...........13 6 1 6 26 28 19
 7.- St. Celoni ....................13 5 2 6 25 18 17
 8.- Cardedeu ....................13 5 2 6 26 24 17
 9.- Granollers C ...............13 4 3 6 17 22 15
 10.- Parets C ......................13 5 0 8 27 35 15

 11.- Vallès At. ....................13 4 3 6 15 26 15
 12.- Torelló B .................. 13 3 2 8 19 31 11
 13.- Mollet B ......................13 3 2 8 27 41 11
 14.- qLliçà de Vall .............13 3 2 8 16 37 11
 15.- qLlerona .....................13 2 4 7 15 33 10
 16.- qManlleu B .............. 13 3 1 9 8 47 10

GRUP 17

Sta. Eugènia, 0 - Llagostera B, 7
Begur, 4 - EF Baix Ter, 1
L’Escala, 11 - St. Gregori, 0
Bisbalenc - EF Bosc de Tosca, ajornat
Esplais, 1 - Peralada, 3
Banyoles, 1 - Figueres, 3
FUE Olot B, 1 - EF Ripollès, 1
Descansa: Porqueres

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFigueres ....................12 9 3 0 56 8 30
 2.- Peralada ......................12 9 3 0 48 12 30
 3.- Banyoles .....................11 9 1 1 38 9 28
 4.- Bisbalenc ....................11 8 2 1 38 8 26
 5.- L’Escala .......................12 6 2 4 34 14 20
 6.- FUE Olot B .................12 5 3 4 30 16 18
 7.- Llagostera B ...............12 5 2 5 31 17 17
 8.- EF Ripollès............... 12 4 5 3 24 20 17
 9.- Begur ..........................12 5 1 6 24 32 16
 10.- Porqueres ...................12 4 3 5 16 21 15
 11.- EF Bosc de Tosca .......11 4 2 5 19 25 14
 12.- EF Baix Ter .................12 2 2 8 20 37 8
 13.- qEsplais .......................12 1 2 9 24 46 5
 14.- qSt. Gregori ................12 1 1 10 14 60 4
 15.- qSta. Eugènia .............11 0 0 11 12 103 0

CADET SEGONA DIVISIÓ.  
GRUP 4

Banyoles At., 8 - Ter-Brugent, 1
EF Bosc de Tosca B, 3 - St. Roc Olot, 0
La Canya, 6 - Vall del Ter, 4
EF Gironès-Sàbat C, 2 - Les Preses, 1
Vall d’en Bas, 1 - Besalú, 0
St. Gregori C, 0 - Cornellà Terri, 5
Jov. St. Pere Màrtir, 0 - Torelló D, 9
Descansa: Porqueres B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBanyoles At. .............11 11 0 0 73 5 33
 2.- La Canya .....................11 11 0 0 58 10 33
 3.- Vall del Ter .............. 11 10 0 1 62 10 30
 4.- Besalú .........................13 8 0 5 44 18 24
 5.- St. Roc Olot ................11 7 0 4 49 18 21
 6.- EF Gironès-Sàbat C ...12 7 0 5 33 24 21
 7.- Torelló D .................. 12 6 0 6 47 32 18
 8.- Vall d’en Bas ...............12 6 0 6 24 23 18
 9.- EF Bosc de Tosca B ....12 6 0 6 38 40 18
 10.- Ter-Brugent ...............12 4 1 7 29 42 13
 11.- Porqueres B ................12 4 1 7 18 38 13
 12.- Les Preses ...................11 4 0 7 27 28 12
 13.- Jov. St. Pere Màrtir....11 1 0 10 19 76 3
 14.- Cornellà Terri ............12 1 0 11 12 81 3
 15.- St. Gregori C ..............11 0 0 11 4 92 0

GRUP 25

Moià, 4 - Riudeperes B, 1
Folgueroles, 1 - Sta. Eugènia, 3
Avinyó, 2 - Taradell, 3
Tona, 2 - Vic Riuprimer C, 2
Seva, 5 - Centelles, 9
St. Julià, 0 - FUE Vic C, 6
Descansa: OAR Vic

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFUE Vic C .................12 11 1 0 52 10 34
 2.- OAR Vic ......................12 10 1 1 58 6 31
 3.- Centelles ....................12 10 0 2 66 18 30
 4.- Tona ............................12 6 3 3 43 26 21
 5.- Sta. Eugènia ...............12 7 0 5 38 53 21
 6.- Riudeperes B ..............12 5 2 5 31 26 17
 7.- Vic Riuprimer C ........12 4 3 5 31 27 15
 8.- Moià ............................12 5 0 7 33 44 15
 9.- Taradell ......................12 4 2 6 23 35 14
 10.- Avinyó.........................12 4 0 8 22 40 12
 11.- Seva .............................12 2 1 9 31 62 7
 12.- St. Julià .......................12 1 3 8 24 46 6
 13.- Folgueroles ................12 1 0 11 14 73 3

INFANTIL PREFERENT. GRUP 2

Vilassar Mar, 0 - EF Mataró, 1
Aqua Hotel, 2 - FUE Olot, 1
Vic Riuprimer, 7 - Mollet, 1
Parets, 2 - Girona B, 2
Granollers, 4 - Tiana, 1
Quart, 3 - Les Franqueses, 0
Palamós, 0 - Blanes, 5
St. Gabriel B, 1 - EF Gironès-Sàbat, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVic Riuprimer ....... 13 13 0 0 56 5 39
 2.- Granollers...................13 11 1 1 42 12 34
 3.- EF Mataró ...................13 9 0 4 31 14 27
 4.- Aqua Hotel .................13 7 3 3 53 20 24
 5.- Quart ...........................13 8 0 5 40 20 24
 6.- Parets ..........................13 6 4 3 23 14 22
 7.- FUE Olot .....................13 6 2 5 36 30 20
 8.- Vilassar Mar ...............13 5 3 5 20 14 18
 9.- Mollet .........................13 5 3 5 21 22 18
 10.- Blanes .........................13 4 3 6 18 20 15
 11.- EF Gironès-Sàbat .......13 4 1 8 16 18 13
 12.- Girona B ......................13 3 3 7 28 33 12
 13.- qSt. Gabriel B .............13 4 0 9 14 40 12
 14.- qLes Franqueses ........13 3 2 8 17 39 11
 15.- qTiana .........................13 1 2 10 16 40 5
 16.- qPalamós ....................13 1 1 11 3 93 4



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 14 de juny de 202130 Resultats i classificacions

GRUP 3

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFIF Lleida .................13 9 3 1 24 6 30
 2.- Sabadell ......................13 8 3 2 42 17 27
 3.- Igualada ......................13 9 0 4 28 15 27
 4.- Cerdanyola Vallès .....13 8 1 4 23 15 25
 5.- Joanenc .......................13 7 3 3 20 13 24
 6.- B. Jabac Terrassa B ....13 7 2 4 28 20 23
 7.- Gim. Manresa B .........13 6 2 5 22 20 20
 8.- Vic Riuprimer B ...... 13 5 3 5 25 22 18
 9.- Mercantil B ................13 4 4 5 18 15 16
 10.- Terrassa ......................13 3 6 4 23 22 15
 11.- Bordeta Lleida ...........13 4 2 7 14 18 14
 12.- Júpiter .........................13 3 5 5 15 20 14
 13.- qMollerussa ...............13 3 2 8 12 38 11
 14.- qLleida Esp. ................13 3 1 9 14 29 10
 15.- qNat. Terrassa ............13 2 3 8 17 29 9
 16.- qRapitenca .................13 2 2 9 13 39 8

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Manlleu B, 3 - Vilanova Vallès, 0
Ol. La Garriga, 1 - Base Ripollet, 1
Sabadell B, 4 - Can Rull Romulo, 1
Mollet C, 7 - Vic Riuprimer C, 1
Polinyà, 2 - Molletenca, 3
Vilassar Dalt B, 1 - Martorelles, 0
Base Montcada, 5 - Lliçà de Vall, 1
Ripollet, 3 - Cerdanyola Vallès B, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pMollet C ...................13 12 0 1 44 9 36
 2.- Sabadell B ...................13 10 2 1 45 10 32
 3.- Base Montcada ..........13 9 3 1 38 9 30
 4.- Vilassar Dalt B ...........13 9 0 4 35 17 27
 5.- Manlleu B ................ 13 8 2 3 32 14 26
 6.- Cerdanyola Vallès B ..13 6 5 2 27 20 23
 7.- Molletenca .................13 7 1 5 26 26 22
 8.- Can Rull Romulo .......13 6 1 6 43 29 19
 9.- Ripollet .......................13 5 1 7 30 43 16
 10.- Martorelles ................13 4 2 7 18 36 14
 11.- Polinyà ........................13 4 1 8 29 38 13
 12.- Lliçà de Vall................13 4 0 9 17 33 12
 13.- qVilanova Vallès ........13 3 1 9 15 32 10
 14.- qBase Ripollet ............13 3 1 9 14 34 10
 15.- qOl. La Garriga ..........13 2 2 9 16 48 8
 16.- qVic Riuprimer C .... 13 0 2 11 16 47 2

GRUP 8

FUE Vic, 3 - Unif. Sta. Perpètua, 3
Lliçà d’Amunt, 2 - Cardedeu, 10
Torelló, 3 - Les Franqueses B, 0
Mollet B, 1 - Vallès At., 2
Vic Riuprimer D, 6 - OAR Vic, 1
St. Celoni, 4 - Granollers B, 1
Parets B, 2 - Manlleu, 2
Descansa: Canovelles

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSt. Celoni ..................12 12 0 0 54 10 36
 2.- Vallès At. ....................12 9 1 2 42 11 28
 3.- Vic Riuprimer D ...... 12 9 1 2 26 17 28
 4.- FUE Vic .................... 12 8 2 2 34 14 26
 5.- Cardedeu ....................12 7 1 4 44 19 22
 6.- Granollers B ...............12 6 3 3 26 14 21
 7.- Unif. Sta. Perpètua....12 5 3 4 23 19 18
 8.- Torelló ..................... 12 5 2 5 24 19 17
 9.- Manlleu ................... 13 4 3 6 28 36 15
 10.- Mollet B ......................12 4 2 6 23 27 14
 11.- OAR Vic ................... 12 4 1 7 21 38 13
 12.- qCanovelles ................12 3 2 7 17 38 11
 13.- qLes Franqueses B .....11 2 0 9 11 37 6
 14.- qParets B.....................13 1 1 11 15 41 4
 15.- qLliçà d’Amunt ..........11 0 0 11 12 60 0

GRUP 18

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEF Baix Ter ...............13 11 2 0 61 8 35
 2.- Banyoles .....................13 11 2 0 46 8 35
 3.- Begur ..........................13 10 1 2 50 25 31
 4.- Figueres B ..................13 6 4 3 28 32 22
 5.- Llagostera B ...............13 6 2 5 34 29 20
 6.- Aro ..............................13 6 2 5 25 22 20
 7.- Esplais .........................13 6 2 5 25 23 20
 8.- EF Bosc de Tosca .......12 6 0 6 22 31 18
 9.- Bisbalenc ....................13 3 7 3 26 29 16
 10.- Girona C .....................13 4 2 7 24 25 14
 11.- Quart B .......................13 4 2 7 26 40 14
 12.- Peralada ......................12 3 2 7 21 28 11
 13.- qFUE Olot B ...............13 2 4 7 20 34 10
 14.- qEF Ripollès ............. 12 3 1 8 9 36 10
 15.- qPorqueres .................13 2 1 10 18 42 7
 16.- qL’Escala .....................12 1 2 9 15 38 5

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Les Preses B, 3 - Jov. St. Pere Màrtir, 2
Besalú, 6 - EF Bosc de Tosca B, 1
Vall d’en Bas, 2 - La Canya, 2
St. Roc Olot, 2 - EF Ripollès C, 1
Vall del Ter, 4 - Torelló D, 0
Banyoles At., 9 - FUE Olot C, 1
Descansa: Santjoanen

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBanyoles At. .............12 12 0 0 94 11 36
 2.- Vall del Ter .............. 12 12 0 0 61 11 36
 3.- FUE Olot C .................12 9 0 3 46 30 27
 4.- Vall d’en Bas ...............12 8 1 3 32 13 25
 5.- Besalú .........................12 7 1 4 48 21 22
 6.- La Canya .....................13 6 2 5 36 44 20
 7.- Santjoanen .................12 4 1 7 48 62 13
 8.- EF Ripollès C ........... 12 4 1 7 16 43 13
 9.- Les Preses B ...............12 3 2 7 23 34 11
 10.- EF Bosc de Tosca B ....12 3 1 8 27 51 10
 11.- St. Roc Olot ................11 2 1 8 18 49 7
 12.- Jov. St. Pere Màrtir....12 2 0 10 27 48 6
 13.- Torelló D .................. 12 1 0 11 9 68 3

GRUP 30

FUE Vic B, 3 - Taradell, 2
Fruitosenc C, 9 - Sta. Eugènia B, 1
Avinyó, 5 - Torelló C, 3
OAR Vic B, 0 - Joanenc D, 0
Moià, 17 - Centelles B, 0
Manlleu, 1 - Gurb, 1
Descansa: Riudeperes B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pRiudeperes B ...........12 12 0 0 126 4 36
 2.- Fruitosenc C ...............12 10 1 1 66 9 31
 3.- Moià ............................12 9 1 2 69 20 28
 4.- Gurb ............................12 7 2 3 44 21 23
 5.- OAR Vic B...................12 6 3 3 47 21 21
 6.- FUE Vic B ...................12 7 0 5 35 29 21
 7.- Manlleu ......................12 6 2 4 55 27 20
 8.- Taradell ......................12 5 1 6 40 40 16
 9.- Sta. Eugènia B ............12 2 2 8 23 87 8
 10.- Avinyó.........................12 2 1 9 14 62 7
 11.- Torelló C .....................12 2 0 10 23 79 6
 12.- Centelles B .................12 2 0 10 19 87 6
 13.- Joanenc D ...................12 1 1 10 11 86 4

GRUP 31

Sta. Eugènia, 1 - Les Preses, 4
Centelles, 3 - Riudeperes C, 0
Torelló B, 13 - EF Ripollès B, 0
Pradenc, 0 - Tona, 11
Voltregà, 5 - Corcó, 1
Descansa: FUE Vic C, Taradell B, EF Bosc 
de Tosca C

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVoltregà ....................11 9 0 2 58 21 27
 2.- Centelles ....................11 8 1 2 44 15 25
 3.- Tona ............................10 8 0 2 68 12 24
 4.- Corcó ...........................10 6 2 2 47 17 20
 5.- EF Bosc de Tosca C ....10 5 4 1 31 17 19
 6.- Torelló B .....................10 6 0 4 38 12 18
 7.- Riudeperes C .............11 5 2 4 33 24 17
 8.- Taradell B ...................10 5 1 4 22 16 16
 9.- Pradenc .......................11 4 2 5 23 39 14
 10.- Les Preses ...................10 3 0 7 17 55 9
 11.- FUE Vic C ...................10 1 0 9 12 45 3
 12.- Sta. Eugènia ...............10 1 0 9 14 55 3
 13.- EF Ripollès B ..............10 0 0 10 2 81 0

ALEVÍ PREFERENT. GRUP 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barcelona B ................13 13 0 0 97 7 39
 2.- Espanyol .....................13 10 1 2 49 19 31
 3.- Cornellà ......................13 10 0 3 54 19 30
 4.- Gim. Manresa ............13 9 2 2 45 28 29
 5.- Mercantil ....................13 9 0 4 61 35 27
 6.- Damm .........................13 8 2 3 49 31 26
 7.- EF Mataró ...................13 5 1 7 31 41 16
 8.- St. Cugat B ..................13 4 3 6 46 42 15
 9.- St. Andreu ..................13 4 3 6 28 38 15
 10.- Aqua Hotel .................13 4 2 7 39 62 14
 11.- Europa ........................13 3 4 6 22 43 13
 12.- Sabadell ......................13 3 2 8 28 50 11
 13.- Mollet .........................13 3 2 8 28 50 11
 14.- qVia Olímpica ............13 3 1 9 12 55 10
 15.- qBadalona ...................13 2 1 10 29 65 7
 16.- qVic Riuprimer ....... 13 1 2 10 24 57 5

GRUP 6

Quart, 7 - Cassà, 1
EF Baix Ter, 4 - Peralada, 0
Figueres, 3 - Porqueres, 3
EF Bosc de Tosca, 8 - Bisbalenc At., 1
Girona B, 3 - St. Celoni B, 1
FUE Olot, 3 - Llagostera B, 3
Banyoles, 4 - Vic Riuprimer B, 2
EF Ripollès, 4 - Roses, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Quart ...........................13 11 0 2 78 19 33
 2.- Porqueres ...................13 10 1 2 65 23 31
 3.- Figueres ......................13 10 1 2 62 26 31
 4.- Llagostera B ...............13 9 2 2 64 29 29
 5.- EF Bosc de Tosca .......13 9 1 3 53 22 28
 6.- Bisbalenc At. ..............13 7 3 3 58 49 24
 7.- FUE Olot .....................13 6 3 4 51 45 21
 8.- Girona B ......................13 6 2 5 43 35 20
 9.- Vic Riuprimer B ...... 13 6 1 6 46 43 19
 10.- Banyoles .....................12 5 1 6 33 40 16
 11.- EF Baix Ter .................13 3 2 8 23 53 11
 12.- Cassà ...........................13 3 1 9 43 62 10
 13.- Peralada ......................13 3 1 9 25 63 10
 14.- qSt. Celoni B ..............12 2 0 10 28 51 6
 15.- qEF Ripollès ............. 13 2 0 11 26 84 6
 16.- qRoses .........................13 1 1 11 24 78 4

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ.  
GRUP 4

Vilassar Dalt, 4 - Martinenc, 1
Grama B, 3 - Parets B, 3
EF Mataró B, 5 - Premier Barcelona C, 0
Badalona B, 9 - Argentona, 1
Vic Riuprimer D, 4 - Alella, 2
St. Gabriel B, 2 - Mollet B, 1
Vilassar Mar, 5 - Santvicentí, 2
St. Cugat E, 5 - Mercantil B, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEF Mataró B .............13 10 3 0 53 15 33
 2.- Vilassar Dalt ..............13 9 3 1 52 28 30
 3.- Vilassar Mar ...............13 8 2 3 40 28 26
 4.- St. Cugat E ..................13 8 1 4 41 25 25
 5.- Grama B ......................13 6 6 1 41 29 24
 6.- Martinenc ..................13 7 2 4 53 40 23
 7.- Santvicentí .................13 6 1 6 41 40 19
 8.- St. Gabriel B ...............12 5 3 4 31 28 18
 9.- Premier Barcelona C .13 4 5 4 50 38 17
 10.- Vic Riuprimer D ...... 13 4 3 6 27 32 15
 11.- Badalona B .................13 4 2 7 35 43 14
 12.- Alella ...........................13 4 1 8 36 44 13
 13.- Parets B .......................13 3 3 7 31 38 12
 14.- qMercantil B ..............12 2 4 6 22 38 10
 15.- qMollet B ....................13 2 1 10 22 49 7
 16.- qArgentona ................13 1 0 12 12 72 3

GRUP 5

Mercantil C, 2 - Cardedeu, 3
Base Montcada, 7 - Unif. Sta. Perpètua, 0
Granollers, 5 - Les Franqueses, 8
Mollet C, 0 - Base Jabac Terrassa, 6
Vic Riuprimer C, 1 - St. Cugat C, 6
Vallès At., 1 - Manlleu, 2
Manresa C, 4 - Cerdanyola V., 1
Parets, 10 - Vilassar Dalt B, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pParets ........................13 12 1 0 78 13 37
 2.- Cardedeu ....................13 9 3 1 47 31 30
 3.- Les Franqueses ..........13 7 3 3 41 32 24
 4.- St. Cugat C .................13 7 2 4 55 32 23
 5.- Base Jabac Terrassa ...13 7 2 4 43 31 23
 6.- Base Montcada ..........13 7 2 4 46 38 23
 7.- Cerdanyola V. .............13 6 3 4 50 44 21
 8.- Mercantil C ................13 6 2 5 39 41 20
 9.- Granollers...................13 6 1 6 60 54 19
 10.- Manlleu ................... 13 6 1 6 32 31 19
 11.- Manresa C ..................13 3 4 6 22 24 13
 12.- Vic Riuprimer C ...... 13 3 1 9 29 53 10
 13.- Mollet C ......................13 3 1 9 26 58 10
 14.- qVallès At. ..................13 3 0 10 30 53 9
 15.- qVilassar Dalt B .........13 3 0 10 28 61 9
 16.- qUnif. Sta. Perpètua .13 2 2 9 20 50 8

GRUP 11

Banyoles At., 7 - Ter Brugent, 3
Vall d’en Bas, 1 - Figueres D, 7
Llançà B, 2 - Banyoles B, 4
Farners, 1 - Gironès-Sàbat B, 0
Manlleu B, 0 - EF Bosc de Tosca B, 4
PU Figueres, 1 - FUE Olot C, 7
Vall del Ter, 3 - Les Preses, 3
Comacros, 7 - Bescanó, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pComacros..................13 11 0 2 63 34 33
 2.- Les Preses ...................13 10 2 1 74 20 32
 3.- Banyoles At. ...............13 9 3 1 70 31 30
 4.- Banyoles B ..................12 8 3 1 58 22 27
 5.- Manlleu B ................ 13 8 2 3 49 35 26
 6.- EF Bosc de Tosca B ....12 8 1 3 65 28 25
 7.- FUE Olot C .................13 7 2 4 56 41 23
 8.- Figueres D ..................13 6 3 4 65 44 21
 9.- Bescanó .......................13 6 1 6 57 52 19
 10.- Vall d’en Bas ...............13 5 1 7 38 47 16
 11.- Farners ........................13 4 1 8 29 54 13
 12.- Vall del Ter .............. 13 3 3 7 41 43 12
 13.- Ter Brugent ................13 3 2 8 34 55 11
 14.- qLlançà B ....................13 3 0 10 21 54 9
 15.- qGironès-Sàbat B .......13 0 0 13 20 86 0
 16.- qPU Figueres .............13 0 0 13 8 102 0

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ.  
GRUP 8

Cardona, 3 - Torelló, 4
Manresa D, 2 - Berga B, 0
Manlleu D, 7 - Solsona B, 1
Joanenc B, 5 - Riudeperes, 6
Tona, 2 - OAR Vic, 4
Artés, 1 - Gim. Manresa E, 8
Callús, 3 - FUE Vic, 2
Descansa: Puigreig

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGim. Manresa E .......12 12 0 0 98 19 36
 2.- Callús ..........................12 11 0 1 55 16 33
 3.- FUE Vic .................... 12 10 1 1 82 27 31
 4.- Manresa D ..................12 7 2 3 47 39 23
 5.- Tona ......................... 12 7 1 4 49 37 22
 6.- OAR Vic ................... 12 6 3 3 55 45 21
 7.- Torelló ..................... 12 7 0 5 42 37 21
 8.- Berga B ........................12 5 1 6 34 35 16
 9.- Puigreig ......................12 5 0 7 35 56 15
 10.- Cardona ......................12 4 2 6 34 38 14
 11.- Riudeperes .............. 12 3 2 7 57 71 11
 12.- Manlleu D ................ 13 3 0 10 27 73 9
 13.- qSolsona B ..................12 2 2 8 24 48 8
 14.- qArtés .........................12 1 1 10 21 66 4
 15.- qJoanenc B..................13 0 1 12 27 80 1

GRUP 9

Cardedeu, 6 - Vic Riuprimer E, 2
Llerona, 10 - Canovelles B, 0
OAR Vic B, 10 - Les Franqueses C, 1
St. Feliu Codines, 1 - Manlleu C, 9
Vilanova V., 5 - Granollers C, 4
Bellavista Milan, 5 - Ponent, 0
Ametlla Vallès, 4 - Pla d’en Boet, 5
Descansa: Vallès At. B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOAR Vic B .............. 12 11 1 0 85 10 34
 2.- Granollers C ...............12 10 0 2 77 22 30
 3.- Vilanova V. .................12 9 0 3 74 30 27
 4.- Llerona .......................12 8 2 2 75 36 26
 5.- Pla d’en Boet ..............12 8 1 3 56 46 25
 6.- Vic Riuprimer E ...... 12 7 0 5 31 41 21
 7.- Ametlla Vallès ...........12 6 1 5 51 35 19
 8.- Les Franqueses C .......13 6 1 6 36 45 19
 9.- Vallès At. B .................12 4 3 5 37 27 15
 10.- Cardedeu ....................12 5 0 7 40 40 15
 11.- Manlleu C ................ 12 4 3 5 36 37 15
 12.- Bellavista Milan ........12 4 0 8 32 54 12
 13.- qSt. Feliu Codines .....12 2 0 10 21 79 6
 14.- qPonent ......................12 1 0 11 15 91 3
 15.- qCanovelles B ............13 0 0 13 22 95 0

GRUP 10

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVilassar Mar E .........13 12 0 1 81 31 36
 2.- Parets C ......................13 11 1 1 84 27 34
 3.- Canovelles ..................13 8 2 3 61 40 26
 4.- EF Mataró D ...............13 8 2 3 59 38 26
 5.- Granollers B ...............13 8 1 4 63 44 25
 6.- Molletenca .................13 8 0 5 62 25 24
 7.- Montmeló ..................13 7 1 5 54 44 22
 8.- Mercantil G ................13 6 4 3 49 46 22
 9.- Mollet D .....................13 6 3 4 49 42 21
 10.- Les Franqueses B .......13 6 2 5 56 37 20
 11.- OAR Vic C ................ 13 4 4 5 51 45 16
 12.- Vilassar Dalt C ...........13 3 1 9 36 63 10
 13.- Unif. Sta. Perpètua....13 3 0 10 35 57 9
 14.- qLliçà d’Amunt ..........13 2 2 9 38 70 8
 15.- qSabadell G ................13 0 1 12 24 71 1
 16.- qLlerona B ..................13 0 0 13 13 135 0

GRUP 33

Besalú, 11 - Vall del Ter, 1
Bescanó C, 6 - Banyoles At. D, 2
St. Roc Olot B, 6 - St. Gregori E, 4
Banyoles D, 6 - Bell Lloc D, 1
Jov. St. Pere Màrtir, 5 - Porqueres C, 5
Sarrià Ter C, 1 - FUE Olot F, 11
Descansa: Bisbalenc D

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBesalú .......................12 12 0 0 119 16 36
 2.- FUE Olot F .................12 11 0 1 99 21 33
 3.- Jov. St. Pere Màrtir....12 8 2 2 86 41 26
 4.- Porqueres C................12 6 2 4 68 47 20
 5.- Bisbalenc D ................12 6 1 5 56 57 19
 6.- St. Roc Olot B .............12 6 0 6 55 75 18
 7.- Banyoles D .................12 4 4 4 46 51 16
 8.- Banyoles At. D ...........12 3 3 6 36 58 12
 9.- Bescanó C ...................12 4 0 8 45 81 12
 10.- St. Gregori E ...............12 3 2 7 35 82 11
 11.- qVall del Ter ............ 12 3 1 8 24 47 10
 12.- qBell Lloc D ................12 3 0 9 46 80 9
 13.- qSarrià Ter C ..............12 1 1 10 23 82 4

GRUP 34

Les Preses, 1 - Jov. St. Pere Màrtir, 11
FUE Olot, 10 - Vall del Ter B, 0
Torelló B, 10 - EF Bosc de Tosca D, 0
EF Ripollès B, 3 - Porqueres B, 8
Banyoles C - Montagut, ajornat
Ter Brugent B - Besalú B, ajornat
Descansa: Banyoles At. C, La Canya

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTorelló B ................ 11 10 1 0 101 19 31
 2.- Jov. St. Pere Màrtir....10 10 0 0 87 21 30
 3.- Banyoles C ..................10 8 0 2 53 37 24
 4.- FUE Olot .....................10 7 1 2 76 29 22
 5.- Porqueres B ................11 7 1 3 59 32 22
 6.- Montagut ...................10 7 0 3 57 42 21
 7.- Banyoles At. C ...........11 6 1 4 64 47 19
 8.- EF Bosc de Tosca D ....11 5 1 5 45 57 16

 9.- EF Ripollès B ........... 11 3 1 7 53 59 10
 10.- Vall del Ter B ........... 11 3 1 7 36 53 10
 11.- Ter Brugent B ............10 2 0 8 16 60 6
 12.- qBesalú B ....................11 1 2 8 34 72 5
 13.- qLa Canya ...................11 1 0 10 27 100 3
 14.- qLes Preses .................12 0 1 11 12 92 1

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ.  
GRUP 14

Moià, 4 - Pradenc B, 6
Taradell B, 1 - Riudeperes B, 3
St. Julià B, 0 - Centelles B, 4
Sta. Eugènia B, 2 - Tona B, 7
Fruitosenc D, 6 - FUE Vic C, 2
Descansa: Roda, Osona Sud

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTona B .......................11 10 1 0 56 21 31
 2.- Riudeperes B ..............11 10 0 1 69 30 30
 3.- Pradenc B ...................11 7 2 2 72 30 23
 4.- Centelles B .................11 7 0 4 59 36 21
 5.- Moià ............................11 5 1 5 55 51 16
 6.- FUE Vic C ...................11 4 2 5 39 37 14
 7.- Fruitosenc D ..............11 4 1 6 38 50 13
 8.- Sta. Eugènia B ............11 3 3 5 29 42 12
 9.- St. Julià B ....................11 2 4 5 24 33 10
 10.- Taradell B ...................11 2 2 7 22 46 8
 11.- Osona Sud ..................11 2 2 7 25 74 8
 12.- Roda ............................11 0 2 9 22 60 2

GRUP 15

Ribetana, 11 - Sta. Eugènia C, 1
EF Bosc de Tosca E, 4 - Torelló C, 11
Voltregà, 4 - EF Ripollès C, 1
Manlleu, 0 - St. Vicenç, 10
Pradenc, 2 - Folgueroles, 3
Centelles C, 0 - FUE Vic B, 6
Descansa: OAR Vic D

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSt. Vicenç ..................12 11 0 1 95 26 33
 2.- Folgueroles ................12 11 0 1 77 16 33
 3.- Pradenc .......................11 9 0 2 77 22 27
 4.- Ribetana .....................10 9 0 1 67 25 27
 5.- FUE Vic B ...................12 7 1 4 52 40 22
 6.- Torelló C .....................12 7 0 5 76 49 21
 7.- EF Bosc de Tosca E ....12 6 0 6 56 52 18
 8.- Voltregà ......................12 4 1 7 51 67 13
 9.- Centelles C .................10 3 1 6 40 48 10
 10.- Manlleu ......................12 3 0 9 45 75 9
 11.- OAR Vic D ..................12 2 1 9 56 89 7
 12.- EF Ripollès C..............11 1 0 10 24 96 3
 13.- Sta. Eugènia C ............12 0 0 12 11 122 0

GRUP 16

Calldetenes, 0 - Taradell, 4
Roda B, 0 - Centelles, 10
Moià B, 8 - Pradenc C, 5
Sta. Eugènia, 3 - St. Julià, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCentelles ..................13 12 0 1 117 14 36
 2.- St. Julià .......................13 11 0 2 77 19 33
 3.- Taradell ......................13 8 1 4 60 43 25
 4.- Sta. Eugènia ...............13 8 0 5 68 58 24
 5.- Moià B.........................13 6 0 7 51 71 18
 6.- Pradenc C ...................13 3 2 8 50 77 11
 7.- Calldetenes ................13 2 1 10 35 65 7
 8.- Roda B .........................13 0 0 13 8 119 0

BENJAMÍ PREFERENT. GRUP 2

Mercantil, 6 - St. Cugat, 5
Aqua Hotel, 1 - Barcelona B, 8
Cardedeu, 2 - Base Jabac Terrassa, 4
Cornellà, 4 - Sabadell, 0
Europa, 2 - Vic Riuprimer, 4
Espanyol, 5 - Premier Barcelona, 2
Damm, 5 - Gavà B, 1
Gim. Manresa, 3 - Mataró, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Espanyol .....................13 13 0 0 68 12 39
 2.- Barcelona B ................13 12 0 1 76 20 36
 3.- Damm .........................13 10 1 2 69 16 31
 4.- Cornellà ......................13 8 0 5 57 27 24
 5.- St. Cugat .....................13 7 2 4 35 24 23
 6.- Base Jabac Terrassa ...13 7 2 4 30 25 23
 7.- Mataró ........................13 7 1 5 39 24 22
 8.- Gavà B .........................13 7 0 6 28 29 21
 9.- Mercantil ....................13 6 2 5 43 37 20
 10.- Gim. Manresa ............13 6 1 6 32 38 19
 11.- Premier Barcelona ....13 5 2 6 36 45 17
 12.- Vic Riuprimer ......... 13 4 1 8 29 64 13
 13.- Europa ........................13 3 0 10 15 44 9
 14.- qAqua Hotel ...............13 2 0 11 21 66 6
 15.- qCardedeu ..................13 0 1 12 8 59 1
 16.- qSabadell ....................13 0 1 12 10 66 1

GRUP 6

Quart, 3 - EF Ripollès, 2
Vilablareix, 2 - Unió Girona, 4
Figueres, 9 - Roses, 0
Porqueres, 1 - Bisbalenc At., 3
Llagostera, 7 - L’Escala, 0
FUE Olot - EF Bosc de Tosca B, ajornat
Banyoles, 5 - EF Baix Ter, 7
Girona B, 9 - Vall del Ter, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Llagostera ...................12 12 0 0 62 10 36
 2.- Girona B ......................13 10 0 3 50 25 30



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 14 de juny de 2021 31Resultats i classificacions

	 3.-	Bisbalenc	At.	..............13	 9	 2	 2	 52	 20	 29
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	....12	 8	 2	 2	 39	 14	 26
	 5.-	Quart	...........................13	 8	 1	 4	 50	 27	 25
	 6.-	Figueres	......................13	 8	 0	 5	 56	 29	 24
	 7.-	FUE	Olot	.....................12	 7	 1	 4	 61	 39	 22
	 8.-	Vall	del	Ter	.............. 13	 7	 1	 5	 37	 40	 22
	 9.-	EF	Baix	Ter	.................13	 6	 2	 5	 41	 39	 20
	10.-	Unió	Girona	...............13	 6	 0	 7	 40	 43	 18
	11.-	EF	Ripollès............... 13	 4	 1	 8	 23	 40	 13
	12.-	Banyoles	.....................13	 3	 2	 8	 32	 66	 11
	13.-	L’Escala	.......................13	 3	 1	 9	 19	 47	 10
	14.-	qPorqueres	.................13	 2	 0	 11	 26	 47	 6
	15.-	qRoses	.........................12	 2	 0	 10	 18	 62	 6
	16.-	qVilablareix	................13	 0	 1	 12	 16	 74	 1

GRUP 7

Hostalric,	1	-	Cal	Aguido,	5
St.	Celoni,	8	-	Palamós,	0
EF	Bosc	de	Tosca,	2	-	Girona,	3
Torelló,	0	-	Fornells,	2
Blanes,	0	-	GEiEG,	5
Malgrat,	3	-	Figueres	B,	5
Racing	Blanenc,	5	-	Vic	Riuprimer	B,	4
Sta.	Eugènia,	1	-	Quart	B,	7

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Quart	B	.......................13	 12	 1	 0	 74	 18	 37
	 2.-	Figueres	B	..................13	 12	 0	 1	 81	 29	 36
	 3.-	Fornells	.......................13	 11	 0	 2	 67	 23	 33
	 4.-	Girona	.........................13	 9	 1	 3	 57	 24	 28
	 5.-	EF	Bosc	de	Tosca	.......13	 8	 2	 3	 52	 32	 26
	 6.-	GEiEG	..........................13	 7	 3	 3	 56	 28	 24
	 7.-	Racing	Blanenc	..........13	 7	 2	 4	 57	 36	 23
	 8.-	Torelló	..................... 13	 6	 3	 4	 46	 22	 21
	 9.-	St.	Celoni	....................13	 7	 0	 6	 50	 38	 21
	10.-	Cal	Aguido	.................13	 5	 3	 5	 44	 36	 18
	11.-	Malgrat	.......................13	 4	 1	 8	 32	 48	 13
	12.-	Sta.	Eugènia	...............13	 3	 0	 10	 53	 80	 9
	13.-	Vic	Riuprimer	B	...... 13	 3	 0	 10	 26	 55	 9
	14.-	qBlanes	.......................13	 1	 0	 12	 17	 71	 3
	15.-	qHostalric	...................13	 1	 0	 12	 14	 79	 3
	16.-	qPalamós	....................13	 0	 0	 13	 11	 118	 0

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Mercantil	B,	4	-	Vic	Riuprimer	C,	2
Granollers,	4	-	Base	Montcada,	1
Parets,	4	-	Les	Franqueses,	3
Mollet	B,	8	-	Ol.	La	Garriga,	0
Molletenca,	5	-	OAR	Vic,	5
Vilassar	Mar	B,	6	-	Manlleu,	1
Barberà	Andalucia,	2	-	Gim.	Manresa	E,	3
Unif.	Sta.	Perpètua,	2	-	Cardedeu	B,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMollet	B	....................13	 13	 0	 0	 76	 8	 39
	 2.-	Parets	..........................13	 12	 0	 1	 64	 14	 36
	 3.-	Gim.	Manresa	E	.........13	 10	 1	 2	 55	 21	 31
	 4.-	Les	Franqueses	..........13	 9	 1	 3	 52	 30	 28
	 5.-	Mercantil	B	................13	 8	 1	 4	 41	 33	 25
	 6.-	Granollers...................13	 8	 0	 5	 49	 25	 24
	 7.-	Base	Montcada	..........12	 7	 1	 4	 41	 30	 22
	 8.-	Vilassar	Mar	B	...........13	 6	 1	 6	 42	 25	 19
	 9.-	Vic	Riuprimer	C	........13	 5	 2	 6	 39	 31	 17
	10.-	Molletenca	.................13	 4	 2	 7	 31	 44	 14
	11.-	Unif.	Sta.	Perpètua....13	 4	 0	 9	 21	 40	 12
	12.-	Manlleu	................... 13	 3	 1	 9	 25	 68	 10
	13.-	Ol.	La	Garriga.............12	 3	 0	 9	 29	 63	 9
	14.-	qBarberà	Andalucia	..13	 3	 0	 10	 22	 67	 9
	15.-	qCardedeu	B	..............13	 2	 0	 11	 25	 72	 6
	16.-	qOAR	Vic	................. 13	 0	 2	 11	 25	 66	 2

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 8

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVilanova	Vallès	........11	 10	 1	 0	 71	 3	 31
	 2.-	Folgueroles	.............. 11	 8	 1	 2	 51	 22	 25
	 3.-	Canovelles	..................11	 8	 0	 3	 42	 33	 24
	 4.-	Parets	D	......................11	 7	 2	 2	 55	 25	 23
	 5.-	Llerona	.......................12	 7	 1	 4	 50	 20	 22
	 6.-	St.	Feliu	Codines	.......11	 6	 3	 2	 42	 34	 21
	 7.-	OAR	Vic	B	................ 12	 6	 2	 4	 65	 50	 20
	 8.-	Llinars	.........................11	 4	 3	 4	 37	 48	 15
	 9.-	Manlleu	B	................ 12	 4	 1	 7	 42	 49	 13
	10.-	Granollers	B	...............11	 4	 1	 6	 36	 52	 13
	11.-	Pradenc	.................... 11	 3	 1	 7	 28	 55	 10
	12.-	qRiudeperes	............ 11	 2	 1	 8	 24	 54	 7
	13.-	qCardedeu	C	..............12	 1	 1	 10	 30	 71	 4
	14.-	qOl.	La	Garriga	B	.......11	 0	 0	 11	 21	 78	 0

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Osona	Sud,	3	-	Centelles,	2
FUE	Vic,	4	-	Sta.	Eugènia,	1
Fruitosenc	E,	1	-	Calldetenes,	11
OAR	Vic	C,	1	-	FUE	Vic	B,	3
Corcó,	2	-	Moià,	1
Descansa:	Taradell,	Torelló	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFUE	Vic	B	.................11	 10	 1	 0	 74	 11	 31
	 2.-	Torelló	B	.....................11	 9	 1	 1	 38	 16	 28
	 3.-	Calldetenes	................11	 9	 0	 2	 69	 24	 27
	 4.-	OAR	Vic	C	..................11	 7	 0	 4	 50	 28	 21
	 5.-	Sta.	Eugènia	...............11	 5	 1	 5	 26	 37	 16
	 6.-	Moià	............................11	 4	 2	 5	 23	 24	 14
	 7.-	Osona	Sud	..................11	 4	 1	 6	 34	 50	 13

	 8.-	Centelles	....................11	 3	 3	 5	 26	 24	 12
	 9.-	FUE	Vic	.......................11	 3	 2	 6	 34	 44	 11
	10.-	Corcó	...........................11	 3	 1	 7	 22	 36	 10
	11.-	Taradell	......................11	 3	 0	 8	 26	 46	 9
	12.-	Fruitosenc	E	...............11	 0	 0	 11	 6	 88	 0

GRUP 10

Moià	B,	1	-	Manlleu	C,	3
FUE	Vic	C,	6	-	Roda,	5
EP	Olot	B,	4	-	Torelló	C,	2
Centelles	B,	3	-	EF	Bosc	de	Tosca	E,	4
Vic	Riuprimer	D,	5	-	EF	Ripollès	B,	7
Descansa:	Les	Preses	B,	Vall	del	Ter	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFUE	Vic	C	............... 11	 9	 1	 1	 72	 25	 28
	 2.-	Roda	......................... 11	 9	 1	 1	 63	 25	 28
	 3.-	EP	Olot	B	....................11	 9	 0	 2	 47	 23	 27
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	....11	 8	 0	 3	 70	 36	 24
	 5.-	Torelló	C	.................. 11	 5	 1	 5	 28	 36	 16
	 6.-	Vall	del	Ter	B	........... 11	 4	 3	 4	 26	 22	 15
	 7.-	Moià	B	...................... 11	 4	 1	 6	 46	 49	 13
	 8.-	Centelles	B	............... 11	 4	 1	 6	 32	 41	 13
	 9.-	Manlleu	C	................ 11	 3	 0	 8	 16	 42	 9
	10.-	Vic	Riuprimer	D	...... 11	 3	 0	 8	 27	 64	 9
	11.-	EF	Ripollès	B	........... 11	 2	 1	 8	 34	 59	 7
	12.-	Les	Preses	B	...............11	 1	 1	 9	 17	 56	 4

FEMENÍ PREFERENT. GRUP 1

Cornellà,	10	-	Verdu-Vall	del	Corb,	0
Llerona,	2	-	At.	Vilafranca,	2
Martinenc,	3	-	Enfaf	Andorra,	0
Palautordera,	4	-	Júpiter,	0
Pubilla	Casas,	0	-	Sabadell,	3
St.	Cugat,	1	-	AEM	B,	3
Cerdanyola	Vallès,	0	-	Manu	Lanzarote,	6
Fontsanta-Fatjo,	3	-	Manlleu,	3
Porqueres,	3	-	La	Roca	PBB,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFontsanta-Fatjo	.......17	 13	 2	 2	 49	 26	 41
	 2.-	Martinenc	..................17	 12	 3	 2	 55	 16	 39
	 3.-	Cornellà	......................17	 12	 2	 3	 48	 18	 38
	 4.-	Manu	Lanzarote	........17	 9	 5	 3	 58	 23	 32
	 5.-	Porqueres	...................17	 9	 5	 3	 30	 18	 32
	 6.-	La	Roca	PBB	...............17	 10	 2	 5	 29	 26	 32
	 7.-	St.	Cugat	.....................17	 9	 4	 4	 43	 30	 31
	 8.-	Palautordera	..............17	 7	 3	 7	 40	 26	 24
	 9.-	Cerdanyola	Vallès	.....17	 7	 2	 8	 35	 31	 23
	10.-	At.	Vilafranca.............17	 6	 5	 6	 29	 26	 23
	11.-	AEM	B	.........................17	 6	 4	 7	 32	 20	 22
	12.-	Pubilla	Casas	..............16	 7	 1	 8	 26	 25	 22
	13.-	Sabadell	......................17	 5	 2	 10	 37	 46	 17
	14.-	Manlleu	................... 17	 4	 3	 10	 28	 29	 15
	15.-	qEnfaf	Andorra..........16	 4	 2	 10	 17	 27	 14
	16.-	qLlerona	.....................16	 3	 2	 11	 16	 42	 11
	17.-	qJúpiter.......................16	 3	 1	 12	 15	 48	 10
	18.-	qVerdu-Vall	del	Corb	15	 0	 0	 15	 6	 116	 0

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 2

FUE	Olot,	0	-	Vilassar	Mar,	3
Molinos,	4	-	Cassà,	0
Pontenc	-	Base	Montcada,	ajornat
Sta.	Susanna,	3	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	2
Torelló,	8	-	EF	Mataró,	2
Sta.	Eugènia,	3	-	St.	Quirze	Vallès	,	0
Descansa:	Seagull	BDN	B,	Figueres

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pTorelló	................... 11	 9	 2	 0	 35	 10	 29
	 2.-	Pontenc	.......................10	 9	 1	 0	 46	 9	 28
	 3.-	Unif.	Sta.	Perpètua....12	 8	 0	 4	 34	 18	 24
	 4.-	EF	Mataró	...................12	 7	 0	 5	 38	 26	 21
	 5.-	Vilassar	Mar	...............12	 7	 0	 5	 35	 25	 21
	 6.-	Seagull	BDN	B	...........12	 6	 1	 5	 23	 21	 19
	 7.-	Sta.	Susanna	...............11	 5	 2	 4	 20	 26	 17
	 8.-	Figueres	......................12	 5	 1	 6	 25	 25	 16
	 9.-	FUE	Olot	.....................11	 5	 0	 6	 28	 29	 15
	10.-	Cassà	...........................11	 4	 0	 7	 25	 41	 12
	11.-	qSta.	Eugènia	.............11	 3	 1	 7	 22	 31	 10
	12.-	qMolinos	....................11	 3	 1	 7	 21	 32	 10
	13.-	qSt.	Quirze	Vallès		.....12	 2	 1	 9	 12	 35	 7
	14.-	qBase	Montcada	........10	 0	 2	 8	 14	 50	 2

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 5

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	B	.... 11	 11	 0	 0	 54	 10	 33
	 2.-	Voltregà	................... 11	 8	 1	 2	 42	 12	 25
	 3.-	OAR	Vic	................... 11	 6	 0	 5	 31	 25	 18
	 4.-	Cornellà	Terri	............10	 5	 2	 3	 24	 14	 17
	 5.-	Taradell	................... 11	 4	 4	 3	 25	 15	 16
	 6.-	Castellterçol	.............. 9	 5	 1	 3	 14	 18	 16
	 7.-	Gerunda	......................10	 5	 0	 5	 28	 29	 15
	 8.-	La	Pera	........................11	 4	 2	 5	 25	 29	 14
	 9.-	L’Armentera	...............10	 3	 2	 5	 22	 47	 11
	10.-	L’Estartit	.....................10	 3	 0	 7	 20	 33	 9
	11.-	Vilafant	.........................9	 1	 0	 8	 12	 33	 3
	12.-	Moià	......................... 11	 1	 0	 10	 13	 45	 3

FEMENÍ JUVENIL PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

La	Roca	PBB	B,	1	-	Torelló,	1
L’Estartit,	5	-	Fontsanta	Fatjó	B,	3

Palautordera,	0	-	Vic	Riuprimer,	4
Pontenc,	1	-	Sta.	Susanna	B,	1
Seagull	BDN,	2	-	St.	Gabriel	B,	3
Vilassar	Mar,	4	-	Cornellà	B,	1
Cirera,	3	-	Llerona	B,	5
Girona	B,	3	-	Manu	Lanzarote	C,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSt.	Gabriel	B	.............13	 11	 1	 1	 33	 13	 34
	 2.-	Vic	Riuprimer	......... 13	 11	 0	 2	 49	 14	 33
	 3.-	Seagull	BDN	...............13	 10	 1	 2	 30	 12	 31
	 4.-	L’Estartit	.....................13	 8	 1	 4	 33	 23	 25
	 5.-	Pontenc	.......................13	 6	 5	 2	 29	 18	 23
	 6.-	Palautordera	..............13	 6	 2	 5	 22	 25	 20
	 7.-	Fontsanta	Fatjó	B	......13	 6	 1	 6	 25	 32	 19
	 8.-	Girona	B	......................13	 5	 2	 6	 21	 19	 17
	 9.-	Torelló	..................... 13	 4	 5	 4	 16	 16	 17
	10.-	Vilassar	Mar	...............13	 5	 2	 6	 19	 22	 17
	11.-	Cornellà	B...................13	 4	 2	 7	 16	 25	 14
	12.-	Llerona	B	....................13	 4	 1	 8	 24	 36	 13
	13.-	Manu	Lanzarote	C	....13	 3	 2	 8	 30	 45	 11
	14.-	qLa	Roca	PBB	B	..........13	 3	 1	 9	 12	 27	 10
	15.-	qCirera	........................13	 3	 0	 10	 21	 37	 9
	16.-	qSta.	Susanna	B	.........13	 1	 2	 10	 22	 38	 5

FEMENÍ JUVENIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

Centelles,	3	-	La	Roca	PBB	C,	9
Vic	Riuprimer,	5	-	Molinos,	2
Martinenc	B,	5	-	Seagull	BDN	D,	0
St.	Pol,	0	-	St.	Feliu	Codines,	2
OAR	Vic,	1	-	Vilassar	Mar	B,	1
Mataró,	3	-	Masnou	At.,	1
Descansa:	Mollet

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	....... 10	 9	 1	 0	 51	 6	 28
	 2.-	OAR	Vic	................... 11	 8	 3	 0	 39	 4	 27
	 3.-	Vilassar	Mar	B	...........10	 6	 3	 1	 34	 7	 21
	 4.-	Molinos	......................10	 7	 0	 3	 38	 15	 21
	 5.-	La	Roca	PBB	C............11	 7	 0	 4	 44	 23	 21
	 6.-	Mataró	........................12	 5	 2	 5	 34	 26	 17
	 7.-	Martinenc	B	...............11	 5	 0	 6	 25	 37	 15
	 8.-	Mollet	.........................10	 4	 1	 5	 27	 12	 13
	 9.-	St.	Feliu	Codines	.......10	 4	 1	 5	 11	 17	 13
	10.-	Seagull	BDN	D	...........10	 3	 0	 7	 11	 35	 9
	11.-	St.	Pol	..........................11	 2	 1	 8	 18	 52	 7
	12.-	Masnou	At..................10	 2	 0	 8	 10	 18	 6
	13.-	Centelles	....................10	 0	 0	 10	 8	 98	 0

FEMENÍ CADET. GRUP 4

Taradell,	0	-	Llerona,	2
Unif.	Sta.	Perpètua,	6	-	Mollet,	0
Bellavista	Milan,	4	-	Palafrugell,	5
Barberà	Andalucia,	5	-	Castellar,	1
Singuerlin,	3	-	Molinos,	0
Vallès	At.,	3	-	Base	Montcada,	0
Descansa:	Palautordera

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Unif.	Sta.	Perpètua....12	 11	 0	 1	 84	 14	 33
	 2.-	Palautordera	..............12	 11	 0	 1	 74	 16	 33
	 3.-	Barberà	Andalucia	....12	 10	 0	 2	 87	 36	 30
	 4.-	Llerona	.......................12	 6	 2	 4	 55	 40	 20
	 5.-	Singuerlin	..................12	 6	 2	 4	 39	 36	 20
	 6.-	Vallès	At.	....................12	 6	 1	 5	 39	 56	 19
	 7.-	Mollet	.........................12	 5	 2	 5	 34	 37	 17
	 8.-	Molinos	......................12	 4	 1	 7	 26	 47	 13
	 9.-	Castellar	.....................12	 3	 3	 6	 36	 41	 12
	10.-	Taradell	................... 11	 2	 4	 5	 38	 42	 10
	11.-	Base	Montcada	..........11	 2	 1	 8	 30	 71	 7
	12.-	Palafrugell	.................12	 1	 3	 8	 28	 67	 6
	13.-	Bellavista	Milan	........12	 0	 1	 11	 30	 97	 1

FEMENÍ INFANTIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

Barberà	Andalucia	B,	0	-	OAR	Vic,	10
Cardona,	4	-	Gim.	Manresa,	0
Terrassa	B,	0	-	Puigreig,	7
Baco	Unión,	7	-	St.	Cugat	B,	1
Júnior,	6	-	Can	Parellada,	1
Ol.	Can	Fatjó,	7	-	Manu	Lanzarote	C,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pOAR	Vic	................. 11	 10	 1	 0	 92	 9	 31
	 2.-	Cardona	......................11	 9	 0	 2	 57	 25	 27
	 3.-	Puigreig	......................11	 8	 0	 3	 31	 17	 24
	 4.-	Ol.	Can	Fatjó	..............11	 7	 1	 3	 51	 23	 22
	 5.-	St.	Cugat	B	..................11	 6	 0	 5	 34	 25	 18
	 6.-	Manu	Lanzarote	C	....11	 6	 0	 5	 28	 30	 18
	 7.-	Júnior	..........................11	 5	 1	 5	 41	 47	 16
	 8.-	Can	Parellada	.............11	 5	 0	 6	 22	 53	 15
	 9.-	Baco	Unión	.................11	 4	 0	 7	 43	 39	 12
	10.-	Gim.	Manresa	............11	 3	 1	 7	 18	 37	 10
	11.-	Barberà	Andalucia	B	.11	 1	 0	 10	 12	 66	 3
	12.-	Terrassa	B	...................11	 0	 0	 11	 7	 65	 0

GRUP 6

St.	Feliu	Codines,	0	-	Mollet,	10
FUE	Vic,	5	-	La	Roca	PBB	B,	0
Martorelles,	0	-	Mercanitl,	10
Llerona	C,	2	-	Centelles,	4
Vallès	At.,	1	-	Masnou	B,	4
Descansa:	OAR	Vic	B,	La	Romanica

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMollet	.......................11	 10	 0	 1	 71	 12	 30
	 2.-	Mercanitl	....................11	 10	 0	 1	 68	 12	 30
	 3.-	Centelles	.................. 11	 8	 0	 3	 53	 28	 24
	 4.-	FUE	Vic	.................... 10	 6	 2	 2	 51	 17	 20
	 5.-	La	Roca	PBB	B	............11	 6	 2	 3	 41	 24	 20
	 6.-	Masnou	B	...................11	 5	 3	 3	 42	 21	 18
	 7.-	Llerona	C	....................11	 4	 2	 5	 40	 44	 14

	 8.-	Vallès	At.	....................11	 4	 0	 7	 36	 46	 12
	 9.-	OAR	Vic	B	................ 11	 3	 1	 7	 31	 50	 10
	10.-	Martorelles	................10	 3	 0	 7	 22	 55	 9
	11.-	St.	Feliu	Codines	.......11	 1	 0	 10	 11	 80	 3
	12.-	La	Romanica	..............11	 0	 0	 11	 4	 81	 0

FEMENÍ ALEVÍ SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 4

Centelles,	0	-	La	Roca	PBB	B,	10
Mollet,	0	-	OAR	Vic,	6
Manu	Lanzarote	B,	2	-	Torelló,	1
Llerona	B,	4	-	Sinera,	5
Terrassa	C,	0	-	Llavaneres,	4
Descansa:	Cirera,	Vilassar	Mar,	Unif.	Sta.	
Perpètua

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVilassar	Mar.............10	 10	 0	 0	 77	 5	 30
	 2.-	Unif.	Sta.	Perpètua....10	 9	 0	 1	 85	 19	 27
	 3.-	Torelló	..................... 10	 8	 0	 2	 64	 14	 24
	 4.-	OAR	Vic	................... 10	 8	 0	 2	 38	 18	 24
	 5.-	La	Roca	PBB	B	............11	 7	 0	 4	 39	 47	 21
	 6.-	Cirera	..........................10	 6	 0	 4	 57	 33	 18
	 7.-	Manu	Lanzarote	B	.....10	 4	 2	 4	 31	 37	 14
	 8.-	Terrassa	C	...................11	 3	 1	 7	 18	 44	 10
	 9.-	Sinera	..........................10	 3	 0	 7	 26	 55	 9
	10.-	Llerona	B	....................10	 2	 2	 6	 21	 38	 8
	11.-	Mollet	.........................10	 2	 1	 7	 7	 39	 7
	12.-	Llavaneres	..................10	 2	 0	 8	 17	 55	 6
	13.-	Centelles	.................. 12	 0	 0	 12	 6	 82	 0

Futbol Sala

DIVISIÓ D’HONOR. GRUP 1

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMontcada	.................15	 13	 0	 2	 77	 40	 39
	 2.-	pSant	Cugat	................15	 10	 3	 2	 61	 38	 33
	 3.-	Parets	..........................15	 10	 1	 4	 68	 48	 31
	 4.-	Manlleu	................... 15	 9	 1	 5	 56	 49	 28
	 5.-	Ripollet	B	...................15	 8	 2	 5	 68	 51	 26
	 6.-	Vilamajor	....................15	 7	 1	 7	 59	 63	 22
	 7.-	Pineda	de	Mar	...........15	 6	 2	 7	 59	 59	 20
	 8.-	Castellar	.....................15	 4	 7	 4	 53	 55	 19
	 9.-	St.	Julià	de	Ramis	......15	 6	 1	 8	 47	 71	 19
	10.-	Barri	Can	Calet	..........15	 5	 3	 7	 62	 65	 18
	11.-	Lloret	..........................15	 4	 6	 5	 53	 56	 18
	12.-	Riudellots	...................15	 5	 2	 8	 51	 56	 17
	13.-	Vilafant	.......................15	 5	 2	 8	 58	 66	 17
	14.-	qSporting	Montmeló	15	 3	 4	 8	 45	 61	 13
	15.-	qCardedeu	..................15	 3	 3	 9	 60	 68	 12
	16.-	qMalgrat	.....................15	 1	 4	 10	 40	 71	 7

PRIMERA NACIONAL

Albelda	-	Prat,	sr.
Ol.	Argentona,	2	-	Montsant,	1
Sansur,	3	-	Betània,	3
Padre	Damian	-	Ripoll,	sr.
Llagostense,	13	-	Teià	B,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Betània	..........................6	 5	 1	 0	 27	 13	 16
	 2.-	Padre	Damian	..............6	 4	 0	 2	 21	 16	 12
	 3.-	Llagostense	..................6	 3	 1	 2	 26	 22	 10
	 4.-	Ol.	Argentona	..............5	 3	 1	 1	 13	 10	 10
	 5.-	Prat	................................5	 2	 2	 1	 11	 9	 8
	 6.-	Sansur	...........................7	 2	 2	 3	 21	 20	 8
	 7.-	Montsant	......................7	 2	 1	 4	 23	 19	 7
	 8.-	Ripoll	......................... 5	 2	 1	 2	 12	 12	 7
	 9.-	Albelda	.........................6	 1	 0	 5	 11	 23	 3
	10.-	Teià	B	............................5	 0	 1	 4	 12	 33	 1

SEGONA NACIONAL

At.	Aguilar	Segarra	-	Sansur	B,	sr.
Centelles,	1	-	Padre	Damian	B,	1
St.	Feliu	Llobregat,	2	-	Autocorb,	3
Teià,	8	-	La	Garriga,	6
At.	Arrahona,	3	-	Sagrerenc,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pTeià	.............................7	 6	 1	 0	 44	 18	 19
	 2.-	pAutocorb	....................7	 5	 1	 1	 38	 17	 16
	 3.-	St.	Feliu	Llobregat.......7	 5	 0	 2	 38	 23	 15
	 4.-	La	Garriga	.....................6	 4	 1	 1	 28	 19	 13
	 5.-	Padre	Damian	B	...........7	 2	 2	 3	 25	 30	 8
	 6.-	At.	Aguilar	Segarra	.....6	 2	 0	 4	 22	 31	 6
	 7.-	Sagrerenc......................6	 2	 0	 4	 15	 25	 6
	 8.-	Centelles	.................... 7	 1	 2	 4	 24	 25	 5
	 9.-	At.	Arrahona	................7	 1	 1	 5	 26	 43	 4
	10.-	Sansur	B	........................6	 1	 0	 5	 5	 34	 3

PRIMERA TERRITORIAL

At.	Aguilar	Segarra		-	Tecla	Futsal,	sr.
Ripoll	B,	0	-	Bigues	i	Riells	C,	4
At.	Arrahona	B,	3	-	Can	Llong,	10
Ol.	Argentona,	3	-	St.	Feliu	Llobregat,	4
Unión	Llagostense	B,	2	-	C.	Place-Fènix,	7
Centelles	B,	0	-	Llinars,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Can	Llong	...................11	 8	 1	 2	 59	 22	 25
	 2.-	Bigues	i	Riells	C	..........9	 8	 0	 1	 55	 12	 24

	 3.-	Canada	Place-Fènix	...10	 7	 2	 1	 73	 31	 23
	 4.-	Llinars	.........................11	 7	 0	 4	 59	 31	 21
	 5.-	At.	Arrahona	B	...........11	 6	 1	 4	 54	 53	 19
	 6.-	Tecla	Futsal	................10	 6	 0	 4	 51	 39	 18
	 7.-	Unión	Llagostense	B	.11	 5	 1	 5	 60	 42	 16
	 8.-	Ol.	Argentona	..............9	 5	 0	 4	 31	 30	 15
	 9.-	St.	Feliu	Llobregat.....11	 3	 0	 8	 41	 55	 9
	10.-	Centelles	B	............... 10	 1	 1	 8	 20	 46	 4
	11.-	Ripoll	B	.................... 11	 1	 0	 10	 20	 63	 3
	12.-	At.	Aguilar	Segarra		....8	 1	 0	 7	 12	 111	 3

SEGONA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

Ciutat	Mataró	B,	6	-	Castellterçol,	3
At.	Masnou,	1	-	Santvicentí,	5
Hummel	Alella	B,	1	-	Racing	Pineda,	10
Caldes	B,	2	-	At.	Català,	0
St.	Celoni,	2	-	Montmeló,	15
Aiguafreda,	3	-	St.	Cebrià	Vallalta,	5
Descansa:	Arenys	de	Mar

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pRacing	Pineda	..........12	 10	 1	 1	 67	 25	 31
	 2.-	pCaldes	B	....................11	 9	 1	 1	 74	 30	 28
	 3.-	Santvicentí	.................11	 9	 0	 2	 55	 36	 27
	 4.-	Arenys	de	Mar	...........11	 8	 0	 3	 54	 25	 24
	 5.-	St.	Cebrià	Vallalta	.....11	 7	 1	 3	 54	 46	 22
	 6.-	At.	Català	....................11	 5	 2	 4	 41	 28	 17
	 7.-	Ciutat	Mataró	B	.........11	 5	 1	 5	 50	 44	 16
	 8.-	Hummel	Alella	B	.......11	 4	 2	 5	 44	 58	 14
	 9.-	Montmeló	..................11	 4	 0	 7	 59	 54	 12
	10.-	Aiguafreda............... 11	 3	 2	 6	 37	 35	 11
	11.-	qAt.	Masnou	..............11	 1	 1	 9	 26	 60	 4
	12.-	qCastellterçol	.......... 11	 1	 0	 10	 34	 81	 3
	13.-	qSt.	Celoni	..................11	 0	 1	 10	 16	 89	 1

TERCERA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

Vilamajor	B,	12	-	PB	Montmeló,	0
Unió	Mollet	B,	0	-	Premià	de	Dalt	B,	2
Manlleu	B,	3	-	Palauenc,	4
Dosrius,	3	-	Racing	Pineda	B,	0
Descansa:	Ciutat	Granollers	B,	Base	
Montcada	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	.........9	 7	 2	 0	 42	 15	 23
	 3.-	Dosrius	.........................9	 5	 1	 3	 20	 19	 16
	 4.-	Base	Montcada	B	.........9	 4	 2	 3	 22	 23	 14
	 5.-	Palauenc	.......................9	 4	 1	 4	 30	 29	 13
	 6.-	Racing	Pineda	B...........9	 4	 0	 5	 23	 32	 12
	 7.-	Manlleu	B	.................. 9	 3	 1	 5	 23	 26	 10
	 8.-	Vilamajor	B	..................9	 3	 0	 6	 30	 26	 9
	 9.-	Unió	Mollet	B	..............9	 2	 0	 7	 17	 35	 6
	10.-	PB	Montmeló	...............9	 1	 0	 8	 17	 50	 3

FEMENÍ LLIGA NACIONAL. 
GRUP A

Ol.	Argentona,	2	-	Vila-sana,	1
Balaguer,	5	-	Esclop,	0
Descansa:	Centelles

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Balaguer	.......................2	 1	 0	 1	 6	 2	 3
	 2.-	Centelles	.................... 1	 1	 0	 0	 5	 4	 3
	 3.-	Ol.	Argentona	..............2	 1	 0	 1	 6	 6	 3
	 4.-	Vila-sana	.......................2	 1	 0	 1	 3	 3	 3
	 5.-	Esclop	............................1	 0	 0	 1	 0	 5	 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
BARCELONA GRUP 1

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCardedeu	....................8	 8	 0	 0	 36	 6	 24
	 2.-	pPB	Montmeló	.............8	 7	 0	 1	 43	 10	 21
	 3.-	Manlleu	..................... 8	 4	 2	 2	 21	 10	 14
	 4.-	Riudellots	.....................8	 4	 1	 3	 32	 12	 13
	 5.-	Vilamajor	......................8	 4	 1	 3	 21	 13	 13
	 6.-	Blanesport	....................8	 3	 1	 4	 14	 12	 10
	 7.-	Palafolls	........................8	 2	 0	 6	 14	 31	 6
	 8.-	Quart	.............................8	 1	 1	 6	 12	 46	 4
	 9.-	Dosrius	.........................8	 0	 0	 8	 0	 53	 0

Hoquei

PRIMERA CATALANA.  
GRUP 1-2

Folgueroles,	3	-	La	Garriga,	3
Palafrugell,	2	-	Bigues	i	Riells,	8
Ripoll,	7	-	St.	Cugat,	5
Farners,	4	-	Espanyol,	5

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	St.	Cugat	.......................8	 6	 0	 2	 38	 21	 18
	 2.-	Lloret	............................7	 5	 1	 1	 23	 14	 16
	 3.-	Bigues	i	Riells	..............9	 5	 0	 4	 38	 32	 15
	 4.-	Ripoll	......................... 8	 5	 0	 3	 23	 16	 15
	 5.-	Espanyol	.......................9	 4	 1	 4	 31	 39	 13
	 6.-	Farners	..........................8	 4	 0	 4	 31	 21	 12
	 7.-	Palafrugell	...................8	 3	 0	 5	 16	 30	 9
	 8.-	Folgueroles	................ 8	 2	 1	 5	 24	 30	 7
	 9.-	La	Garriga	.....................7	 0	 1	 6	 15	 36	 1
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Una base de qualitat, per un bon futur
Folgueroles

Ferran Morera

En els darrers anys la com-
petència per endur-se els 
millors jugadors del futbol 
base ha crescut de forma 
exponencial, i mostra d’això 
és la pèrdua o la dificultat 
que han patit els clubs més 
petits per mantenir la seva 
base, que han vist com havi-
en de competir contra clubs 
amb una bona programació 
esportiva, entrenadors quali-
ficats, més i millor material 
esportiu o la possibilitat de 
competir a divisions més 
altes de les que et pot oferir 
un club petit. 

El Club de Futbol 
Folgueroles va aparèixer 
l’any 1955, on ha passat per 
etapes amb més encerts que 
d’altres, i on en els últims 
anys havia patit un deteri-
orament a nivell esportiu i 
estructural. El darrer any, 
amb l’entrada de Joan Franch 
com a president i una nova 
junta, el club busca reactivar 

i potenciar el vessant espor-
tiu de l’entitat per tornar a 
atreure jugadors. “El nostre 
projecte es basa en l’àmbit 
esportiu i els fruits els reco-
llirem en un futur”, comenta 
Franch, president de l’enti-
tat. 

Aquesta temporada, el club 
ha fet una cla-
ra aposta per 
una estructura 
esportiva ben 
qualificada, 
amb una meto-
dologia de tre-
ball i control 
per aconseguir 
un diferencial 
amb la resta 
de clubs. “En els darrers 
anys, els pares exigeixen 
als clubs el millor servei 
possible per als seus fills”, 
diu Franch, que “el club pot 
atreure l’atenció de pares i 
futbolistes, amb un projecte 
esportiu seriós”. Per satisfer 
totes aquestes necessitats, 
el club s’ha mogut per bus-
car patrocinadors externs, 

majoritàriament comerços 
del municipi que poguessin 
aportar econòmicament l’aju-
da que necessita el club per 
convertir-se en un referent 
de futbol base a la comarca. 

Malgrat no haver pogut 
competir per la pandèmia, 
el club ha pogut preparar-se 

per a les pro-
peres tem-
porades amb 
l’augment 
de material 
o “una reno-
vació total de 
l’equipació, 
i on s’han 
establert les 
vestimentes 

per a cada ocasió”, a més de 
“crear per primera vegada a 
la història del nostre club un 
o dos equips femenins per a 
la propera temporada”. 

Actualment el Club de Fut-
bol Folgueroles té sis equips, 
repartits entre futbol 7 i 
11. A la primera etapa, la de 
futbol 7, el club té un equip 
a les categories de Prebenja-

mí, Benjamí i Aleví, mentre 
que en futbol 11 té un equip 
Sènior, un de Cadet i un altre 
d’Infantil. 

Aquesta temporada ha 
estat especialment bona per 
al club amb l’ascens a Tercera 
del primer equip, que s’ha 
proclamat campió de Lliga 
del grup 2 de Quarta Catala-
na sense perdre ni un partit 
(11 victòries d’11 partits). 
“L’èxit del primer equip ha 
estat la pinya que han acon-
seguit fer, perquè eren un 
equip molt jove”, assegura 
Franch. 

En categoria Infantil, el 
club també s’ha imposat en 
el campionat de Lliga de 
forma invicta. Per acabar, 
l’equip Prebenjamí del club 
també es va alçar amb el 
títol, amb un empat a punts 
que es va resoldre per la dife-
rència de gols, que estava a 
favor dels folguerolencs. El 
nou Folgueroles comença a 
rodar, construint una base 
de qualitat per tenir un bon 
futur futbolístic. 

Últim minut

Les velles 
glòries
Anna Comet

Periodista i esportista

Veure el final 
de la meva 
vida esportiva 
més a prop que 
els meus inicis 
fa que admiri 
esportistes 

que es troben en una situ-
ació semblant a la meva i 
que segueixen a l’alt nivell. 
No soc una gran aficionada 
al tennis, però hi ha tres 
jugadors que no deixen de 
meravellar-me. 

Desconec les seves perso-
nalitats, però alguna cosa 
en comú han de tenir per 
seguir mantenint-se al més 
alt nivell quan a final de 
cada temporada, ja fa anys, 
que em ve al cap: aquesta 
serà la seva darrera i, per 
sorpresa meva i fortuna de 
tots els amants de l’esport, 
tornen a la següent i conti-
nuen guanyant Gran Slams 
a jovenets que els superen 
quant a capacitats físiques. 
Rafa Nadal, Novak Dokovic 
i Roger Federer. Són noms 
que les persones de la meva 

generació (ja a punt de la 
quarantena) hem viscut la 
nostra joventut i maduresa 
escoltant-los a les notícies 
esportives. Entre tots tres 
acumulen una quantitat 
de títols que fa por i jura-
ria que són alguns dels 
qui sumen més anys a les 
posicions capdavanteres de 
l’ATP. Quan un esportista 
de la seva categoria es fa 
gran té dues opcions: reti-
rar-se en un moment dolç 
quan ho ha guanyat tot i 
sap que passarà a la història 
amb aquest record o seguir 
i assumir que en algun 
moment la situació pot 
donar el tomb. La madure-
sa esportiva els dona una 
sèrie de característiques 
que els joves no poden 
tenir, en canvi aquests 
juguen amb una frescor 
física que els grans ja han 
perdut. És un xoc de trens 
molt interessant de presen-
ciar i ens demostra que si el 
cap és a lloc encara guanya 
la partida al cos. Poder 
viure èpoques esportives 
amb personatges d’aques-
tes característiques és un 
autèntic privilegi.

“L’èxit del 
primer equip 

ha estat la 
pinya que han 

aconseguit fer”

Club de Futbol 
Folgueroles
Any de fundació
1955
Socis
60

Joan 
Franch

Els inicis en el món futbolístic per a Joan Franch venen 
des de ben petit, on l’afició pel futbol la va heretar del 

seu pare. Les primeres passes en el futbol van ser com 
a jugador amb l’equip del seu poble, el Navarcles. 

Amb el pas del temps, la selecció del Bages es va 
interessar per ell i posteriorment el Gimnàstic de 
Manresa, on va jugar durant quatre temporades. 
En el salt a Sènior, Franch va tornar al Navarcles 
per acabar la seva faceta com a jugador. Un cop 
va penjar les botes, va perdre el contacte amb 
el futbol. El matrimoni i traslladar-se a viure a 
Folgueroles el van fer tornar a enganxar-se al fut-
bol. Primer, com a delegat de l’equip del seu fill i 

posteriorment, ja engrescat altra vegada, va comen-
çar a fer d’entrenador. Aquesta temporada és la seva 

vuitena al Club de Futbol Folgueroles i la primera 
com a president de l’entitat, ja que es considera “un 

home de club”, i mostra d’això és la disponibilitat que ha 
mostrat amb el club des del primer dia. 

“Si el cap és 
a lloc, aquest 

encara guanya la 
partida al cos”
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Vic

Dolors Altarriba

El grup Viñas ha conclòs la 
digitalització de tota la seva 
cadena de producció, des de 
la cria dels animals en viu 
fins a la sortida del producte 
per comercialitzar. Ho ha fet 
amb l’empresa de software 
Kais (Softvic), també de 
Vic, i manté ara els projec-
tes d’impuls de les eines de 
la indústria 4.0, com ara la 
visió artificial. El següent 
pas serà la inauguració d’una 
sala d’envasat robotitzada 
i semiautomatitzada, com 
explica l’adjunt a la gerència 
del grup Viñas, Joan Valls. La 
digitalització feta fins ara ha 
cobert la gestió de les gran-
ges, el departament financer, 
la gestió administrativa i el 
control de producció en totes 
les seves seccions a través de 
la planificació. Això inclou 
la zona de especejament, 
envasat, elaborats, congelats 
i logística. I és que, com diu 
Valls, “tenim clar que aquest 
és el camí, sobretot la part de 
la robotització, ja que ens ha 
de permetre ser més compe-
titius”, explica.

El grup Viñas és líder en 
el sector vacum i exporta a 
molts països com el Japó, 
Filipines o Hong Kong, entre 
d’altres, a més d’estar a punt 
de fer-ho al Canadà. Però té 
una competència forta amb 
la producció que es fa en paï-
sos com “el Brasil, per exem-
ple, més extensius a l’hora de 
criar el bestiar i amb menys 
despeses”, explica. El canvi 
cap a les eines sorgides del 
4.0 “ens farà guanyar valor 
afegit”, diu. De fet, aquest és 
un valor que també s’aplica 
a la informàtica, que “no 
només ha de gestionar sinó 

Llotja de Bellpuig (7-6-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,11 (=) – 1 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,86 (=) – 1,67 (=) 
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: 0,30 (=)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (11-6-21) 

PORC: 2,071 / 2,083 (+0,004)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 72,50 / 74 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,93 /3,77/3,55/ 3,26 (-0,03)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,98 /3,78/3,60 /3,35 (-0,03)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,47/ 3,39/ 2,13 (-0,03)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,27 / 3,17/ 1,67 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 4,05/3,91/ 3,77/ 3,42/2,76 (-0,02)
VEDELLA (221/260 kg): 4,11/3,95/ 3,81/ 3,51/ 2,75 (-0,02)
VEDELLA (180/220 kg): 4,13/3,96/3,82/3,54/2,77 (-0,02)
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 (11-6-21)

PORC VIU selecte: 1,565 (+0,003) 
LLETÓ 20 kg: 51,00 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 3,42 (+0,05)  
XAI (25 a 28 kg): 3,27 (+0,05)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 235 (-6)
BLAT PA: 241 (-4)
MORESC: 278 (=)

ORDI LLEIDA: 220(-10)   
COLZA: 500 (=)

Llotja de Barcelona (8-6-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 406/t (–2)
MORESC UE: 282/t (=)
BLAT: 252/t (+2)
ORDI PAÍS: 235/t (+3) 
FARINA DE PEIX: 1.100/t (=)
GIRA-SOL: 323/t (–2)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 340/t (=)
SORGO: s.c. Lluçanès (9-4-21)

Grans del Lluçanès (11-6-21)

GRA DE COLZA: 489,75  (-9)

El grup Viñas clou la digitalització 
de tota la cadena de producció  

L’empresa obrirà aviat una nova sala d’envasat robotitzada i semiautomatitzada

que ja ha de recomanar”, 
segons Francesc Prat, direc-
tor comercial i fundador de 
Kais. En el cas “d’èxit” de 
Viñas, Prat explica que estan 
treballant en la connexió de 
mecanismes i que, en gene-

ral, les empreses “ja no volen 
només tenir la gestió de les 
dades sinó l’anàlisi per poder 
fer prediccions”. Kais, que 
porta 35 anys informatitzant 
indústries, proveeix una 
solució integral per tal que 
“les empreses puguin opti-

mitzar recursos i estalviar 
costos i estem veient que ara, 
després de la pandèmia, tot 
i que la feina no s’ha aturat, 
encara es nota més”.   

L’empresa disposa de la 
divisió de cria i engreix de 
vedells, uns 20.000 a l’any, 
té escorxador propi amb una 
línia de sacrifici homologada 
també per halal i processa al 
voltant de 18.000 tones de 
carn de vacum a l’any. L’em-
presa va tancar l’any 2020 
amb una facturació de més 
de 75 milions d’euros, tot i 
que va patir les restriccions 
per la Covid ja que una part 
de les seves vendes van a la 
restauració. En els darrers 
anys ha fet inversions impor-
tants per tal de reorganitzar 
les seves instal·lacions, que 
inclouen una botiga pròpia, 
i de 7.000 metres quadrats, 
a Vic. Es van fer unes naus 

noves a l’altra banda del 
carrer on tenen l’escorxador 
amb un pont de connexió. 
Amb una important interna-
cionalització, tant d’animal 
viu com processat, l’empre-
sa forma part ara del grup 

operatiu Rumprint, que 
juntament amb l’IRTA i una 
empresa del sector lleter 
estan valorant la petjada 
ambiental que generen els 
seus productes des de mit-
jans del 2020. Els resultats es 
publicaran properament.  
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Les noves oficines del grup Viñas formen part de les darreres inversions de l’empresa

L’empresa 
osonenca Kais és 

la responsable 
del projecte 

digitalitzador 

El grup Viñas 
factura més de 75 
milions d’euros 

i processa 18.000 
tones de carn 

Productes de 
Zyrcular Foods,   
de Seva, es venen 
a La Sirena

Seva La Sirena s’ha aliat 
amb l’empresa de Seva Zyr-
cular Foods i serà la cadena 
que vendrà dos dels produc-
tes amb proteïna vegetal 
que fa l’empresa osonenca. 
Es tracta d’una burger amb 
sabor de bacallà i una altra 
amb sabor de pollastre. Ho 
farà sota la marca Veggire-
na amb l’objectiu de treure 
al mercat altres aliments 
anàlegs al peix com ara una 
amb sabor de lluç, que es 
comercialitzarà al juliol. “Es 
tracta d’apostar per produc-
tes de la dieta mediterrània”, 
expliquen els responsables 
de les dues empreses, i des 
de Zyrcular Foods afegeixen 
que “som pioners en aquests 
productes”. La Sirena té 
més de 260 establiments a 
Catalunya, la Comunitat de 
Madrid, Eivissa, Segòvia i 
Vinaròs.

Aproven els ajuts 
per a sis projectes 
Leader al Moianès  
i al Lluçanès  

Moià/Olost Amb una inver-
sió conjunta de prop de 3 
milions d’euros, s’han apro-
vat 22 projectes de la convo-
catòria Leader 2020. Entre 
les inversions aprovades hi 
ha quatre projectes que es 
desenvoluparan al Moianès 
i dos al Lluçanès. De la resta 
de la Catalunya Central n’hi 
ha 13 al Berguedà i tres més 
al Bages. Del total, 16 són 
d’empreses del sector del 
turisme i la indústria, quatre 
d’empreses agroalimentàries 
i dos són entitats públiques. 
Des de l’Associació pel Des-
envolupament Rural de la 
Catalunya Central tenen 
calculat que per cada euro 
que se subvenciona es genera 
una inversió de 4,37 euros, 
fent un efecte multiplicador. 
Amb la iniciativa es crearan 
16 llocs de treball.
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Obre a Vic l’empresa Servitruck, 
especialitzada en els aparells  
de refrigeració dels camions 
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Txell Parras, al mig, amb, entre d’altres, els mecànics Andreu Cañizares, a la seva esquerra,  i José Cortés

Vic

EL 9 NOU

Una de les dues marques 
més demanades de sistemes 
de control de temperatura 
en el transport terrestre, 
la nord-americana Carrier 
Transicold, està representada 
per la tot just creada empre-
sa Servitruck, de la mà de 
Joan Porta i tres socis més. 
Carrier és líder en sistemes 
de ventilació, aire condici-
onat i refrigeració a més de 
controls i automatització 
d’edificis. A Vic, però, es con-
centraran a oferir un “servei 
especialitzat i de qualitat en 
els equips de refrigeració de 

camions”, segons explica Por-
ta. El taller, situat al polígon 
Malloles de Vic, farà man-
teniment, reparació i venda 
d’aquests aparells, de la 
marca dels quals seran distri-
buïdors oficials i d’altres per 
tal de donar el millor servei 
possible en funció de cada 
demanda. 

Porta creu que el taller 
“té potencial”, ja que fins 
ara oficialment s’havia 
d’anar a tallers de Girona o 
Granollers, sobretot tenint 
en compte la importància 
de la indústria alimentària 
i el seu transport des de la 
comarca cap a altres punts de 
Catalunya i Espanya així com 

“les bones comunicacions 
que hi ha”. La cadena de fred 
no es pot trencar i és un dels 
punts que més és vigila del 
transport.

L’empresa Carrier té 51 
fàbriques i 39 centres d’in-
vestigació i disseny a tot el 
món, amb més de 53.000 
treballadors i clients a 180 

països diferents. En els 
últims anys ha desenvolupat 
productes més eficients i que 
no impactin tant en el medi 
ambient. 

És la proveïdora de la marca Carrier a Osona

Anem per Fira celebra amb 
èxit a Vic la seva primera 
sortida al carrer
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Ambient a la fira, que es va dur a terme dissabte a la tarda al Passeig de Vic

Vic

EL 9 NOU

Un any i mig després de 
la seva creació, la patronal 
Anem per Feina, formada 
per empreses compromeses 
amb el país, es va presentar 
al gran públic amb Anem per 
Fira, que es va celebrar per 
primer cop dissabte a la tarda 
a Vic. La fira intersectorial 
més important que es fa des-
prés de la pandèmia tenia un 
component comercial, amb la 
presència de 19 estands que 
es van instal·lar al Passeig, i 
també divulgatiu, ja que es 
va aprofitar l’escenari que 
hi ha en aquella rambla per 
dur a terme algunes xerrades 

aplicant els protocols de dis-
tanciament. 

En les xerrades hi va par-
ticipar l’exdiputat vigatà al 
Parlament i exregidor de 
l’Ajuntament de Barcelona 
Pep Puig, doctor en Enginye-
ria Industrial, que va parlar 
d’aspectes relacionats amb 
l’energia i l’ecologia. També 
hi van intervenir el vicepresi-
dent de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, Antoni Fitó, i 
David Nogué, de l’observato-
ri econòmic Eixos.

En el vessant comercial hi 
havia empreses energètiques 
de gas, electricitat i carbu-
rant, una editorial, empreses 
d’alimentació i representants 
del sector primari. També es 

va comptar amb la presència 
de la quarantena d’empreses 
integrades al col·lectiu Osona 
Terra. Amb aquesta iniciativa 
“intentem donar sortida a 
petites i mitjanes empreses”, 

assenyalava el portaveu 
d’Anem per Feina, Àlex de 
Azuaje, que es mostrava “molt 
content” de com es va des-
envolupar l’activitat, ja que 
“la gent es va mostrar molt 

receptiva”. Després d’aquesta 
estrena a Vic, la mostra itine-
rant tindrà continuïtat el mes 
que ve a Vilanova i la Geltrú i 
“a Vic segur que hi tornarem 
l’any vinent”, deia.

Es van fer xerrades i hi havia 19 estands 

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Vic

S’ha constituït la societat 
Magsen 20, SL, dedicada a 
la comercialització a l’en-
gròs i al detall de tota mena 
d’articles relacionats amb 
l’electricitat, l’electrònica, 
la domòtica, la calefacció 
i la refrigeració, així com 
les energies renovables. 
Capital: 3.100 euros. Admi-
nistrador solidari: Santiago 
Sentias Coromina i Anna 
Sentias Coromina. Adreça: 
carrer Berga, 19, primer pis.

Vic

S’ha constituït la societat 
Grup Sekli Osona, SL, dedi-

cada a la promoció d’habitat-
ges de qualsevol tipus així 
com naus, locals, garatges 
i instal·lacions industrials. 
Capital: 3.200 euros. Admi-
nistrador solidari: Moha-
med Benkiram i Emma Basa-
gaña Carrey. Adreça: carrer 
Anselm Calvé, 2, baixos. 

Manlleu

S’ha constituït la societat 
Espefree, SL, dedicada al 
comerç a l’engròs de maqui-
nària industrial així com la 
compravenda de maquinà-
ria, recanvis i complements 
de maquinària industrial. 
Capital: 3.000 euros. Admi-

nistrador únic: Ernest 
Gallifa Company. Adreça: 
carretera de Roda, 22, 2n 
pis. 

Torelló

S’ha constituït la societat 
Solucions Plàstiques Soli-
plast, SL, dedicada a la mani-
pulació, reparació i destruc-
ció de qualsevol producte 
plàstic. Capital: 3.000 euros. 
Administrador únic: Jordi 
Capdevila Codina. Adreça: 
ronda del Puig, 115.

Seva

S’ha constituït la societat 
Seva Import Export, SL, 

dedicada al comerç a l’en-
gròs d’aparells electrodo-
mèstics, la compravenda de 
béns immobiliaris per comp-
te propi i el transport de 
mercaderies per carretera. 
Capital: 60.000 euros. Admi-
nistrador únic: Waqar Hus-
sain Begum. Adreça: carrer 
Serrat de la Creu, 5. Polígon 
Industrial Avellanet. 

Seva

S’ha constituït la societat 
Black Diamond Trading, SL, 
dedicada al comerç a l’en-
gròs d’aparells electrodo-
mèstics, construcció d’edi-
ficis residencials i comerç a 

l’engròs de begudes. Capi-
tal: 3.000 euros. Adminis-
trador únic: Fauzia Shaeen. 
Adreça: carrer Serrat de la 
Creu, 5. Polígon Avellanet. 

Vic

S’ha constituït la societat 
Pearl Beauty, SL, dedicada 
a l’activitat de perruque-
ria i altres tractaments de 
bellesa així com a la ven-
da al detall de productes 
cosmètics i higiènics en 
establiments especialitzats. 
Capital: 3.072 euros. Admi-
nistrador únic: Tehmina 
Maqsood. Adreça: passeig 
de la Generalitat, 42.  



NOU9EL PUBLICITAT

Consulteu altres ofertes entrant a:
9club.el9nou.cat

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

Oferta
subscriptors

Visites guiades

2x1
Presentant
el carnet
a la granja

Oferta
subscriptors

Esport

2x1
en curs iniciació 
nòrdic walking 
Presentant
el carnet

Equip de professionals titulats 
amb una àmplia experiència en 

el món del guiatge i l’esport

Cursos d’iniciació al
NOrdiC WalkiNg

Tel. informació i reserves:
620 76 24 32

www.aquaterraclub.com
Vilanova de Sau

Oferta
subscriptors

Aventura

Descompte
de 30
per viatge

Oferta
subscriptors

Esport

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

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

diploma acreditatiu
Esmorzar

informació i reserves:
vineavolar@volaventura.cat

Tel. 678 60 30 69
Preu del vol 170

Vine a volar

i et deixarem pilotar!

Oferta
subscriptors

Oci

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

www.catalunyenminiatura.com
Tel. 93 689 09 60

Torrelles de llobregat

CaTaluNya
EN MiNiaTura
Viu una nova 
experiència!

Oferta
subscriptors

Visites guiades

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

El MOlí PETiT
Vols saber com es feia el pa 

antigament?
T’explicarem com funcionava un molí 

fariner medieval.

Sant Joan de les Abadesses

CaSTEll dE
MaTaPlaNa

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

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

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

Oferta
subscriptors

Oci

2x1
Presentant
el carnet

L’espai dedicat al món 
del tren en miniatura

Tel. 93 883 51 30 
Sta. Eugènia de Berga 

magicmondeltren@gmail.com

Oferta
subscriptors

Oci

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

Jardí BOTÀNiC
MariMurTra

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

més de 4.000 espècies vegetals,
la majoria exòtiques

(declarat Bé Cultural d’interès Nacional)

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

Oferta
subscriptors

Visites guiades

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

ViSiTES a la FiNCa
CaSTEll dEl rEMEi:

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

- Visita guiada pel celler.
- Tast de vi.

Per informació d’horaris i reserves:

97 358 02 00 o bé

info@castelldelremei.com
Castell del remei - lleida

MÀgiC MóN
dEl TrEN

www.granjacalrei.com

Mas Cal rei
Santa Eugènia de Berga

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

Visites guiades a una
granja de vaques de llet

per a totes les edats
amb obsequi d’un tastet

de llet amb xocolata

Oferta
subscriptors

Oci

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

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

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

Consulteu mesures Covid-19
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El Cabró Rock ha estat un dels pri-
mers festivals multitudinaris de l’es-
tiu a Catalunya. Les prop de tres mil 
persones que es van aplegar diven-

dres a la zona esportiva de Vic en el 
concert d’Oques Grasses donaven una 
imatge gairebé de postpandèmia. Els 
osonencs van triomfar en l’estrena a 

casa del nou disc, mentre que dissab-
te els prenien el relleu Buhos i Stay 
Homas. L’organització vol que aquest 
festival tingui continuïtat. 

Cabró Rock ‘postpandèmic’
Oques Grasses van ser els triomfadors indiscutibles del nou festival de Vic, amb l’estrena d’‘A tope amb la vida’

Vic

Jordi Vilarrodà

Encara amb claror de dia i 
quan eren prop de les 10 del 
vespre (acabar un festival a 
aquesta hora és senyal que 
encara no estem en la plena 
normalitat) els Stay Homas 
s’acomiadaven del públic 
aquest dissabte. Eren l’últim 
dels cinc grups que havien 
passat pel Cabró Rock, que 
s’estrenava amb aspiracions 
d’esdevenir una gran cita 
musical anual a Vic. Ha estat 
el primer festival multitudi-
nari en aquest estiu en què 
les ganes de deixar enrere les 
restriccions es desborden. De 
fet, el Cabró Rock ha deixat 
en la retina algunes imatges 
de postpandèmia. 

La pluja va complicar l’inici 
del festival, divendres a la 
tarda, i va endarrerir el pri-
mer concert de l’Orquestra 
Di-versiones. Amb el seu 
mix de versions que ha fet 
el salt de les festes majors 
als festivals, i amb l’ener-
gia del cantant Albert Fort, 
els de Calonge van escalfar 
l’ambient d’un públic amb 
moltes ganes de festa que 
anava omplint el recinte del 
festival i esperant el plat fort 
de la nit, el concert d’Oques 
Grasses, que seria el primer 
dels osonencs a Catalunya 
des de la sortida del seu 
nou disc, A tope amb la vida. 
Quan Josep Montero comen-
çava a cantar Elefants, un 
dels temes d’aquest treball, 
hi havia el ple de tres mil 
persones que havien exhau-
rit les darreres entrades. 

Oques Grasses no ha notat 
la llarga pausa de més d’un 
any sense concerts. La seva 
trajectòria de deu anys ha 
anat consolidant una per-
fecta maquinària musical: 
la desimboltura de Josep 
Montero com a front man 
i, al seu voltant, un espec-
tacular grup de músics. Tot 
flueix, en un concert d’Oques 
Grasses, però no és fruit de la 
improvisació. Enmig de l’apa-
rença de festa, ni una nota 
fora de lloc. En el concert de 
divendres va desplegar part 
de les cançons del nou disc, 
que el públic ja s’havia après: 
Lakilove, No tinc res a perdre, 
Petar-ho o Bye Bye, la primera 
que es va convertir en viral a 
partir del vídeo que ja s’acos-
ta a 900.000 visualitzacions 
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El públic que omplia el recinte del Cabró Rock, la nit de divendres, durant l’actuació d’Oques Grasses

a YouTube. No han perdut la 
seva capacitat de crear un o 
dos hits a cada disc, i aquest 
n’és un. Stay Homas van ser 
la sorpresa de la nit, pujant 
a l’escenari per cantar The 
Bright Side, la cançó que van 
fer conjuntament els dos 
grups durant el confinament. 
I també van recuperar tre-
balls anteriors, sobretot de 
Fans del sol, el disc que no va 
acabar d’explotar tot el seu 
potencial d’èxit per culpa de 
la pandèmia: John Brown, In 
The Night, Més likes, Bancals 
o Torno a ser jo. Sensacions 
de retrobament amb un 
públic que ha situat Oques 
Grasses en el top de l’escena 
catalana. Ha estat un parèn-
tesi, un malson: “Sembla que 
no hi hagi hagut la pandèmia 
aquesta”, va dir Josep Monte-
ro. I en efecte, ho semblava. 

Dissabte va començar al 
migdia amb el Cabró Kids, 
la part familiar del festival, 
que també havia exhaurit les 
entrades. Amb força calor ja 
al camp de la zona esportiva, 
van posar a ballar petits i 
grans. I a la tarda, amb menys 
públic que el dia anterior 
però amb una bona entrada, 
Buhos tornava al seu hàbi-
tat, el dels festivals, després 
d’haver-se adaptat amb èxit 

als teatres i auditoris durant 
el darrer i dur hivern, com 
van mostrar a L’Atlàntida. 
El grup liderat per Guillem 
Soler va desplegar els seus 
èxits abans que Stay Homas 
fes el seu primer concert en 
escenaris osonencs. Klaus 
Stroink, Guillem Boltó i Rai 
Benet s’han reforçat amb dos 
músics més, un dels quals és 
Arnau Figueres, productor 
del seu disc de debut Agua, 
per a la gira en què el grup 
nascut del confinament es 
desvirtualitza amb el públic. 
Començant per In the End i 
Estamos mal, el concert va 
incloure també cançons com 
Por el camino, que forma 
part de la banda sonora de 
la pel·lícula Mamá o papá de 
Dani de la Orden, Another 
Love Song, Al ponerse el sol, 
Volveré a empezar i, en el 
tram final, Les merdes, Days 
of Our Lives i Let It Out per 
acabar amb els ànims a dalt. 
“Llegado el momento voy a 
vivir de verdad”, diu la cançó 
dels Stay Homas. Aquest 
moment sembla que està 
arribant, si més no pel que 
s’ha vist aquests dies al fes-
tival. I la gent està disposada 
a viure tot allò que durant 
uns mesos llargs s’ha estat 
perdent. 
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Els Stay Homas, en el darrer concert del festival, dissabte

El difícil ordre
Vic

J.V.

El disseny del recinte del 
festival era impecable, des 
del punt de vista de les nor-
matives sanitàries. Però el 
públic va desbordar les pre-
visions i, la nit de divendres, 
molta gent va prescindir de 
cadires, distàncies i masca-
retes per disfrutar d’Oques 
Grasses. Els informadors i 

vigilants de seguretat priva-
da es van esforçar tant com 
van poder perquè el públic, 
almenys, mengés i begués 
en les zones habilitades 
per a aquesta funció. Però 
l’ambient recordava més els 
concerts precovidians que 
els de l’any passat. Dissabte, 
amb menys públic i amb cla-
ror de dia, l’aspecte era més 
endreçat. 
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La dissenyadora Íngrid Picanyol, 
de Torelló, guanya dos Laus d’Or

També n’ha obtingut tres de plata i dos de bronze, inclosos els del festival de cine de Torelló

Torelló/Barcelona

Jordi Vilarrodà

De deu projectes presen-
tats, set amb premi. I dos 
d’aquests són els preuats 
Laus d’Or, el màxim guardó 
del disseny en l’àmbit ibèric. 
Aquest és el balanç de la 
dissenyadora torellonenca 
Íngrid Picanyol, una de les 
grans triomfadores d’aques-
ta edició dels guardons que 
convoca ADG-FAD, i que amb 
els seus 51 anys d’història 
són un referent absolut per a 
la professió. 

Picanyol ha obtingut 
dos Laus d’Or en l’apartat 
d’identitat corporativa i de 
disseny d’alfabet per dos 
vessants d’un mateix pro-
jecte. Es tracta d’El Masvell, 
un restaurant, cerveseria i 
espai de coworking ubicat al 
Masnou (Maresme), en una 
antiga masia del segle XIV 
que l’arquitecte Bonaventura 
Bassegoda, contemporani 
de Gaudí, va integrar dins 
del conjunt del Casino del 
Masnou a principis del segle 
XX. “Estava tancat i els 
actuals propietaris el volien 
tornar a obrir, però estaven 
molt preocupats per encai-
xar en la cultura del poble i 
que fos molt respectuós”. La 
dissenyadora torellonenca 
va treballar en coordinació 
amb l’arquitecte que portava 
el projecte, l’italià Stefano 
Colli. “L’espai estava força 
maltractat, i qualsevol cosa 
que hi afegíssim nosaltres 
havia de ser coherent amb 
la història del lloc”. La feina 
d’Íngrid Picanyol consistia a 
crear tota la imatge de l’es-
pai, i com a part d’aquesta 
va sorgir la idea de la lletra. 
Va examinar els plànols 
originals de Bassegoda i va 
crear, en col·laboració amb 
la tipògrafa Neus Blanco, 
tot un alfabet inspirant-se 
en la lletra manuscrita de 

l’arquitecte modernista. Un 
equilibri entre la creació con-
temporània i el respecte per 
l’espai i la seva història que 
el jurat dels Laus ha valorat. 
“Em fa molt feliç aquest 
projecte, i el que més, que la 
gent del Masnou s’ho ha fet 

seu i ho valora”, diu Picanyol. 
La pandèmia va interrompre 
el treball, però al final això 
li ha permès disposar de més 
temps i fer “una cocció lenta 
del projecte, que és poc habi-
tual”. 

A banda dels Laus d’Or, 

Íngrid Picanyol n’ha obtin-
gut tres de plata i dos de 
bronze. Els primers, per la 
línia de pack i etiqueta per 
Goa Organics (productes 
capil·lars vegans, que no han 
estat testats amb animals) 
i en el mateix apartat per 
les etiquetes de vins Amor 
per la Terra, on cada una 
explica una història “com un 
quadern de viatge” en què 
hi apareixen des del pro-
ductor de la vinya fins a ella 
mateixa com a dissenyadora 
de l’etiqueta. Per a aquesta 
proposta ha comptat amb la 
col·laboració d’una altra oso-

nenca, la il·lustradora Olga 
Capdevila. El tercer Laus 
de Plata l’ha guanyat per la 
imatge del Festival de Cine-
ma de Muntanya de Torelló 
de 2020, que partia del Tibet 
i l’elaboració dels mandales 
i de la qual s’ha valorat la 
coherència del conjunt. Un 
altre disseny de Picanyol 
relacionat amb el festival de 
Torelló, el del cartell de la 
darrera edició, ha obtingut 
un Laus de Bronze. I el dar-
rer, en aquesta categoria, l’ha 
rebut pel disseny del llibre 
A-Prhike, conclusió d’un 
viatge a Gàmbia i el Senegal 
de la fotògrafa Ampi Aristu. 
Premis en moltes categories, 
un fet que segons Picanyol 
“és representatiu de la meva 
manera de treballar, que és 
poc especialitzada”. L’en-
trega dels premis va tenir 
lloc dijous en la Nit dels 
Laus, que presentava Òscar 
Dalmau i que encara no va 
ser presencial i es va emetre 
en streaming. 

La dissenyadora torellonenca Íngrid Picanyol 

LAUS D’OR El Masvell, 
un disseny que equilibra 
la creació contemporània 
amb les arrels modernis-
tes d’un espai creat per 
l’arquitecte Bassegoda.

LAUS DE PLATA El festi-
val de cinema de Torelló, 
amb una imatge basada en 
el país al qual es dedicava 
l’edició de 2020, el Tibet, i 
el concepte dels mandales. 

“Representa la 
meva manera 

de treballar, poc 
especialitzada”

L’ a n y  p a s -
s a t  v a  s e r 
Z o o  S t u d i o 
i  e n g u a n y, 

Íngrid Picanyol Studio. 
Cada any,  i  no només 
aquests dos darrers, val la 
pena estar atents als Laus 
perquè és estrany trobar 
una edició dels prestigio-
sos premis de disseny en 
què no hi hagi representa-
ció osonenca. Van comen-
çar a triomfar-hi els estu-
dis pioners i renovadors 
del disseny gràfic a Osona, 
Eumo Gràfic o Bisgràfic, i 
al darrere han vingut les 
noves generacions, molts 
d’ells amb l’empremta de 
l’Escola d’Art de Vic en la 
base de la seva formació, 
com és el cas de la mateixa 
Íngrid Picanyol. 

A través dels Laus s’ha 
anat veient com canvia 
la forma de treballar dels 
nostres dissenyadors, cada 
vegada més integrats en 
projectes creatius que 
comparteixen amb altres 
professionals. El cas del 
treball premiat amb el 
Laus d’Or d’Íngrid Pica-
nyol n’és un bon exemple: 
de bon principi, la disse-
nyadora treballa colze a 
colze amb l’arquitecte, 
després d’un treball de 
documentació exhaustiu 
sobre l’espai, i s’ajuda en 
un apartat d’una espe-
cialista en tipografies. 
Interdisciplinarietat total. 
D’altra banda, és positiu 
veure que dos dels premis 
estan relacionats amb el 
seu treball per al Festival 
de Cinema de Muntanya 
de Torelló, que en els dar-
rers anys ha fet una aposta 
decidida pel disseny, com 
a part del missatge dife-
renciat que cada any vol 
transmetre. La formació 
és el primer pilar de l’èxit 
i l’altre, la confiança dels 
que fan els encàrrecs en la 
feina dels professionals. 

Disseny amb 
DO d’Osona

Jordi 
Vilarrodà

Eduard Crispi presenta les 
‘Llums del Nord’ a Tres-e-u

Vic Des de fa cinc anys, Eduard Crispi 
viatja cada any a Escandinàvia, “sempre 
a l’hivern i sempre a la recerca de pai-
satges”. El resultat fotogràfic d’aquests 
viatges es pot veure fins al dia 23 de juny 
a l’exposició “Llums del Nord”, a la galeria 
Tres-e-u. “Una visió particular i persona-
litzada” del seu pas per uns llocs “on la 
llum i el temps transcorren divergents”. 
Una part de les imatges han estat realitza-
des amb càmera i l’altra, amb un mòbil. A 
la fotografia, Crispi a la galeria on exposa. 

M
A

R
C

 S
A

N
Y

É

Els cinc anys de La 
Clota, a l’ACVic
Vic Els cinc anys d’activitat 
cultural i social del col·lectiu 
La Clota es commemoren a 
partir de dijous a l’ACVic, 
Centre d’Arts Contemporàni-
es, amb una exposició retros-
pectiva. El mateix dia s’obre 
una nova mostra del cicle 
“Relats fotogràfics”, en què 
col·laboren un fotoperiodista 
osonenc i un escriptor, amb 
la participació de Sagi Serra, 
fotògraf d’EL 9 NOU, i Biel 
Barnils.
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Vivaldi, al centre de Clàssica Jove
El cicle d’enguany de L’Atlàntida inclou també l’estrena de ‘Ferides’, una òpera de Jofre Bardolet

Vic

Jordi Vilarrodà

Mozart, Schubert, Beetho-
ven, i ara Vivaldi. El cicle 
Clàssica Jove de L’Atlàntida 
treballen les últimes edici-
ons amb un compositor com 
a centre de les activitats, i 
l’autor de Les quatre esta-
cions serà el protagonista 
d’enguany, coincidint amb 
el 280è aniversari de la seva 
mort. “No havíem tingut cap 
compositor barroc, fins ara”, 
destacava Montse Catllà, 
directora de la Fundació 
L’Atlàntida, en la presentació 
del cicle. La filosofia és la 
mateixa des que es va crear 
ara fa vuit anys, la d’apropar 
la música clàssica a nous 
públics i donar protagonisme 
als joves. En aquest cas seran 
dos exalumnes de l’EMVic 
(Escola de Música i Conser-
vatori de Vic), la violinista 
Anna Urpina com a resident 
del cicle i Jofre Bardolet com 
a compositor d’una òpera 
que s’estrenarà a L’Atlàntida, 
amb el títol de Ferides. 

Les activitats començaran 
el proper 21 de juny, Dia 
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La violinista Anna Urpina, interpretant una peça de Vivaldi en la presentació del Clàssica Jove 2021, divendres

Internacional de la Música, 
amb l’emissió d’una pro-
ducció de l’EMVic a l’espai 
digital Sala 4 de L’Atlàntida, 
i es concentraran durant el 
mes de juliol, encara que 
n’hi haurà un parell més a 
la tardor. L’endemà de Sant 

Joan, Anna Urpina conduirà 
un assaig obert de Les quatre 
estacions, i l’endemà ella 
mateixa guiarà una escape 
room centrada també en el 
compositor, on podran par-
ticipar joves d’entre 10 i 14 
anys. Aquests dies, Urpina 

també enregistrarà un disc 
a L’Atlàntida, que serà “un 
viatge musical entre dos 
mons, el del barroc i el con-
temporani”. La idea de fer el 
disc neix d’una experiència 
de concerts que va dur a ter-
me ara fa dos anys. 

Pel que fa a Ferides, l’òpera 
de Jofre Bardolet, s’estrenarà 
el dia 18 de juny a L’Atlàn-
tida. Als seus 21 anys, en fa 
tres que el compositor  hi tre-
balla a partir d’una idea sobre 
la Guerra Civil i la Catalunya 

republicana, moment en què 
s’ambienta la trama argu-
mental. “Té la dosi de tragè-
dia que necessita tota òpera, 
però també l’esperança que 
mereixem com a poble”, va 
dir Bardolet. La interpretació 
serà a càrrec de l’Orquestra 
de Cambra de Vic, la Coral 
Canigó i l’Orfeó Vigatà. 

Tota la JONC farà 
estada a L’Atlàntida
Vic La Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya 
(JONC) fa estada a Vic 
durant el juliol. Enguany 
entre els alevins i els grans 
seran dos-cents músics i 
una seixantena de profes-
sors. El dia 9 de juliol, la 
JONC oferirà un concert 
a L’Atlàntida. Quan ells 
marxin, prendrà el relleu 
l’Acadèmia de Quartets, 
del Quartet Casals i el 
Quartet Gerhard, que reu-
nirà a Vic 12 formacions 
de cambra. Serà la cinque-
na edició d’aquesta escola 
de formacions de cambra.

Anna Urpina i Melita Murgea tanquen el cicle Músiques a Santa Llúcia

Una meravella

Cicle Músiques a Santa 
Llúcia. Anna Urpina i 
Melita Murgea (violí). 
Font Gran, Taradell. 
Diumenge, 13 de juny de 
2021. 

Taradell

Montserrat Rius

Diumenge a la tarda fina-
litzava el VII Cicle de 
Músiques a Santa Llúcia 
de Taradell tal com havia 
començat, amb Johann 
Sebastian Bach i amb dues 
grans violinistes. Ha estat, 
aquest, un cicle molt reeixit, 
tant pel que fa a la tria de 
l’autor, Bach, com les obres, 
les sonates i partites per a 
violí, com per les seves intèr-
prets. Unes obres que dema-
nen virtuosisme i un grau de 
tècnica elevat. 

Canvi d’escenaris enguany 
que també han estat un 
encert. Els antics safareigs 
públics de la Font Gran han 
substituït les xerrameques 
de les dones que anaven 
a rentar-hi per la celestial 
música de Bach. En aquest 
darrer concert, la romanesa 
Melita Murgea, violinista de 
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Anna Urpina, en el moment de la seva actuació, aquest diumenge

l’OBC, va interpretar la Sona-
ta núm. 2 per a violí en la 
menor BWV 1003. Excel·lent 
el seu treball sobretot en el 
segon moviment, la Fuga on 
el miracle Bach se’ns fa pre-
sent i el violí canta i flueix 
com ho fa la música de Bach, 
com si fos la música del món. 
Nitidesa en el contrapunt, 
fermesa en l’execució i una 
gran tècnica. 

Així com Melita Murgea 
va interpretar en violí con-

temporani, Anna Urpina, que 
tancava el concert i el cicle, 
ho va fer amb un violí barroc. 
Les comparacions sempre 
són odioses, però escoltar 
Bach en un violí barroc és 
realment tot un premi. La 
vigatana ens va delitar amb 
el seu so, equilibri i tècnica; 
en la Fuga, converteix el joc 
de mans musical de Bach en 
diverses línies musicals inde-
pendents, cristal·lines. Una 
meravella.  
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Artesania en femení
Al voltant de 2.000 persones visiten la primera edició de la Fira de Dones Artesanes, diumenge a Sant Hipòlit

Sant Hipòlit de Voltregà

Miquel Erra (text)

Albert Llimós (fotos)

“Ens encanta la idea”. És una 
de les respostes més coinci-
dents entre les 55 artesanes 
que aquest diumenge van 
protagonitzar la primera 
edició de la Fira de Dones 
Artesanes, a Sant Hipòlit de 
Voltregà. La fira, que es va 
desplegar al llarg de l’avin-
guda Josep Tarradellas amb 
totes les mesures de segure-
tat per la pandèmia, va tenir, 
també, molt bona resposta 
de públic. Hi van passar unes 
2.000 persones durant tot el 
dia. La proposta, que aporta 
aquest toc de singularitat 
en femení dins del calendari 
firal de la comarca, ha arribat 
amb voluntat de quedar-se.

“Em sembla especial i em 
fa sentir a gust veure tantes 
dones artesanes”, advertia 
Magalí Monràs, en la doble 
condició de lutier i artesa-
na. Precisament, mentre 
que en el món dels lutiers 
“costa molt trobar-hi dones”, 
d’altres sectors com el de la 

costura “continuen estigma-
titzats i costa molt trobar-hi 
homes”. També la bergueda-
na Helena Canyelles, que fa 
sabons i ungüents naturals, 
es felicitava de la convocatò-
ria d’una fira específica per a 
artesanes, davant el conven-
ciment que avui les dones 

continuen “invisibilitzades” 
en la majoria de sectors. 
“M’hi vaig apuntar de segui-
da”, assegurava. 

“Que ens unim les dones 
artesanes i mostrem el que 
fem ho trobo genial. Sovint 
nosaltres mateixes no ens 
donem el valor que merei-

xem. Ens tenim una mica 
oblidades a nosaltres matei-
xes”, reflexionava la torello-
nenca Elena Crusellas, que 
hi presentava la seva línia de 
coixins terapèutics específics 
per a dones. “És impressio-
nant que siguem tantes i veig 
que s’estan fent coses molt 

boniques i interessants”, 
apuntava Elisenda Mayol, 
de Sora, convençuda que, de 
mica en mica, les dones sí 
que han après a “visibilitzar-
nos”. Ho deia, ja, “una mica 
de tornada” d’un feminisme 
que ha militat durant anys.

Afavorir l’emprenedoria i 
l’ocupació de la dona, poten-
ciar l’artesania i “donar un 
cop de mà” a la feina d’aques-
tes dones artesanes eren els 
grans objectius d’aquesta fira 
inèdita, recordava la regidora 
d’Igualtat, Marta Boixeda, 
que es mostrava molt satisfe-
ta de “l’acceptació” que havia 
tingut la proposta. Tant pel 
que fa a la presència de les 
firaires –“de seguida se’ns 
van col·lapsar les peticions 
per venir”– com de públic. 
“És un projecte de poble, que 
ha arrencat per quedar-se”, 
insistia Boixeda, que no des-
cartava, en futures edicions, 
poder replantejar la ubicació. 
“M’encantaria que també 
pogués ocupar part del cen-
tre històric”, deixava anar. 
Els 2.000 visitants que hi van 
passar l’avalen.

L’avinguda Josep Tarradellas, a mig matí. Un dia esplèndid, i molt calorós, va acompanyar tota la jornada

Entre el món 
dels lutiers i el 
de la costura
Vic Magalí Monràs, 
actualment veïna de 
Vic, va acabar l’any 
passat la seva for-
mació com a lutier 
a Bilbao i a la fira hi 
presentava tant ins-
truments de la seva 
“professió”, com la 
seva afició, la costura, 
sota la marca Tan-
tak Artesania. Com 
a lutier hi exhibia 
el violoncel que va 
construir durant la 

carrera o uns originals 
rabelís, un instrument 
a mig camí del rabell i 
el viol. Entre les peces 

d’artesania, unes singu-
lar arracades fetes amb 
cordes de violí. Aquesta 
era la seva segona fira.

Dels serveis 
lingüístics al 
paper reciclat
Sora Elisenda Mayol, 
de Sora, va muntar fa 
20 anys una empresa 
de serveis lingüístics, 
però de mica en mica 
ha anat abocant esfor-
ços en la seva passió: 
l’ecopapereria arte-
sanal Repaper. Cap-
setes, quaderns, eti-
quetes o escuradents 
confeccionats a partir 
de paper reciclat. 
“Reutilitzo el màxim 
de material que puc”, 

remarcava diumenge. 
Mayol ja fa temps que 
es mou per fires arte-
sanals. “Com que habi-

tualment treballo des 
de casa, anar a una fira 
també és, per mi, una 
forma de socialitzar”.

Sabons, 
ungüents  
i espelmes
Berga La bergueda-
na Helena Canyelles 
presentava a la fira la 
seva línia de sabons i 
alquímia. A partir de 
plantes medicinals, 
que recull ella matei-
xa, exhibia tota mena 
de sabons, ungüents o 
espelmes. “Si la moda 
és tornar a nosaltres 
i a consumir el que 
coneixem, benvingu-
da”, apuntava. Amb 
una llarga trajectòria 

com a professora de 
ioga, traductora o artis-
ta, ara reivindicava la 
seva actual faceta “d’ar-

tesana”. Fa un parell 
d’anys que va començar 
a voltar per fires, “i la 
resposta és prou bona”.

Coixins 
terapèutics  
per a les dones
Torelló La torello-
nenca Elena Cruse-
llas juntament amb 
Blanca Michel han 
creat Kimaya Coixins 
Divins, una novedosa 
línia de coixins tera-
pèutics per afrontar 
dolors menstruals, 
problemes uterins, 
endometriosis o 
miomes. Crusellas ha 
aprofitat la seva expe-
riència com a tera-
peuta –fa massatges 

terapèutics d’úter– per 
dissenyar i confeccio-
nar aquests coixins en 
forma d’úter. La marca 

tot just va començar a 
caminar fa 15 dies via 
Instagram. “Ens estre-
nem en una fira”, deia.
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Operacions del mes de maig de 2021
INGRESSOS:
Donatiu anònim Tona ............................................................................... 20,00
Donatius mascaretes “Movember”.......................................................... 30,00
Donatius llibre Josep Bruch Alonso ........................................................ 35,00
Donatius guardiola Bar HUV .................................................................... 38,13
Donatius Àrea d’Oncologia HUV.............................................................. 20,80
Donatiu anònim Gurb ............................................................................. 105,00
Donatius Osona Activa House, SL........................................................... 59,00
Institució Puig-Porret Fund. Priv. Catalana........................................ 1.500,00

DESPESES:
Ajuts a malalts i famílies...................................................................... 1.990,90
Subministraments .................................................................................. 106,86
Despeses representació ........................................................................ 130,00
Ajuts formació .......................................................................................... 20,00
Comissions bancàries.............................................................................. 54,42
IVA suportat ............................................................................................ 148,18
Manteniment informàtic ........................................................................... 91,22
Titelles escoles ....................................................................................... 600,00

Recordeu que ja ens podeu fer donatius a través de
Bizum amb el codi 02458

Coneixeu els avantatges fiscals de les vostres aportacions a Osona contra el Càncer?
Envieu-nos un correu a tresoreria@osonacontracancer.cat i us n’informarem!
Ens podeu trucar els dimarts de 17.30 a 19.30.
La resta de dies, com a mesura preventiva, les nostres oficines continuen 
tancades fins a nou avís.
Durant aquest període, podeu contactar amb nosaltres mitjançant:
Correu electrònic: occ@osonacontracancer.cat
Pàgina web: osonacontracancer.cat
Twitter: @osonacc1 Facebook: facebook.com/osonacontracancer

Junts lluitem contra el càncer! Ara més que mai, ajuda’ns a ajudar!
Per a més informació, consulteu osonacontracancer.cat

Dilluns, 14 de juny de 202140

Ple a l’audició de la trobada 
sardanista comarcal, a Ripoll
Ripoll Unes 150 persones, que amb prou 
feines podien aturar les ganes d’aixecar-se 
i dansar, van omplir el pati de cadires de la 
plaça Abat Oliba de Ripoll, davant mateix 
del monestir, on diumenge a la tarda es va 
celebrar la XXXI edició de la Trobada Comar-
cal del Ripollès. Les cobles Bellpuig i Sol de 

Banyuls van interpretar un programa que va 
perllongar-se fins a quarts de 8 del vespre 
–evitant l’amenaça de pluja que va planar al 
principi–. Totes dues formacions van inter-
pretar conjuntament la sardana Comarca del 
Ripollès, de Maria Teresa Monclús, just abans 
de la mitja part. Els socis ripollesos d’entre 30 
i 35 anys d’antiguitat van rebre una distinció 
de l’Agrupació Sardanista Ripoll, organitza-
dora d’aquesta trobada. J.R.
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Un ‘matrimoni’ perfecte 
amb els cotxes clàssics

Vic Gairebé des de les primeres edici-
ons, la fira s’acompanya d’una trobada 
de cotxes clàssics –inicialment sortien 
en ruta– de la mà dels Amics dels Clàs-
sics d’Osona. Hi van prendre part 230 
vehicles, que van desbordar la capacitat 
del mateix parc on estaven estacionats. 
Un èxit. A més de cotxes emblemàtics 
com el 600, el 2 cavalls, el Renault 5 o 
el Seat 124, també cridaven l’atenció 
exclusius models històrics de Rolls 
Royce, Porsche, Pontiac, MG o Austin. 
Una combinació perfecta.BE
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Passió per l’‘slot’
La 14a Vic Slot Clàssic, reubicada al parc Balmes, congrega al voltant de 5.000 aficionats al món de l’‘slot’

Vic

M.E.

L’idil·li que viuen Osona i el 
motor també es manifesta 
en l’escala més petita de 
la cadena, la dels cotxes de 
Scalextric. La fira Vic Slot 
Clàssic, que aquest diumen-
ge vivia la seva 14a edició 
–hauria tocat celebrar els 15 
anys si no s’hagués suspès 
la de l’any passat per la pan-
dèmia–, va tornar a demos-
trar que, malgrat el canvi 
de dates i d’ubicació, té un 
públic fidel que ja l’esperava. 
Enguany, gràcies al control 
d’aforament al parc Balmes 
s’hi va poder posar xifra: al 
voltant de 5.000 visitants.

“Es nota que la gent por-
tava molt temps tancada i té 
ganes de sortir”, es felicitava 
Joan Artés, un dels membres 
històrics de la colla d’amics 
que van arrencar la fira l’any 
2007. Artés reconeixia que, 
malgrat que el món dels col-
leccionistes de slot poden 
trobar per internet bona part 
de les peces que busquen, 
la presencialitat i el “poder 
tocar els cotxes” continuen 
tenint poder de seducció. 
Són el secret d’una fira que 
ha esdevingut referència a 
escala estatal dins del sector. 
Enguany hi van participar 70 
parades, sense l’habitual pre-
sència de firaires anglesos 
–“que haurien hagut de fer 
quarantena en tornar al seu 
país”–, però sí dos de fran-
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Algunes de les parades que es van estendre al parc Balmes, convertit les últimes setmanes en escenari habitual de les fires que s’organitzen a la ciutat

cesos. Malgrat que amb la 
calorada d’aquest diumenge 
s’agraïa, i molt, l’ombra que 
oferia l’arbrat del parc Bal-
mes, Artés es mostrava par-
tidari de tornar a la ubicació 
habitual, sota les voltes de la 
plaça Major, quan la situació 
de pandèmia ho permeti. 
Habitualment la fira també 
se celebrava al mes de març.

A més de les parades i els 
cotxes clàssics, la fira s’acom-
panyava d’una exposició de 
fotos de cotxes i motos de 
competició, i va posar a la 
venda el cotxe commemora-
tiu, un Ferrari 250 GTO.



EL CALAIXNOU9EL Dilluns, 14 de juny de 2021 41

dor, que ha batejat com La 
Botiga Pagesa de Verdures. 
El local, que fins ara només 
comercialitzava a l’engròs o 
per a restaurants, es reinven-
ta, en part per la sotragada 

que ha viscut el sector de la 
restauració durant la pandè-
mia. “D’aquesta manera ens 
obrim també al consumidor 
particular”, apunta Saborit. 
Hi han començat a vendre, 

La Guixa

Miquel Erra

“Si es pot apadrinar una vaca, 
una gallina o una olivera, 
per què no una tomaquera”. 
Amb aquest argument irre-
futable, Josep Saborit, propi-
etari i ànima de la històrica 
empresa Planes Bones, de la 
Guixa, ha estrenat una oferta 
singular per als seus clients: 
la possibilitat d’apadrinar 
la seva pròpia tomaquera i 
disposar dels tomàquets que 
acabi produint. La proposta 
ha arrencat amb un centenar 
de padrins.

Aquests últims dies ja han 
sembrat el planter i comen-
çat a instal·lar les canyes. Els 
clients han pogut escollir 
la varietat preferida (des 
de barbastro, poma ple i de 
penjar, fins a la de pebrot, de 
Montserrat o de cor de bou) i 
durant els propers dos mesos 
podran seguir personalment 
el procés de creixement de 
la seva planta. Si tot va bé, 
a finals de juliol ja podran 
recollir els tomàquets. Tants 
com n’hagi produït la planta, 
seran per al client, que ha 
pagat 5 euros per tomaquera. 
Aquesta primavera Planes 
Bones ha plantat prop de 
6.000 tomaqueres.

“D’idees sempre se me 
n’acudeixen moltes, algunes 
tenen èxit i d’altres no”, dei-
xa anar un sempre pragmàtic 
Saborit, que durant més de 
50 anys a peus del negoci 
ha fet gala del seu esperit 
emprenedor i inconformista. 
La iniciativa l’ha posat en 
marxa coincidint amb l’ha-
bilitació, a la mateixa finca 
de la Guixa, d’un espai de 
venda directa al consumi-

Apadrinar tomàquets
Planes Bones posa en marxa una singular iniciativa d’apadrinament de tomaqueres; els 
‘padrins’ podran seguir el creixement de la planta i recollir els fruits que doni aquest juliol
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Josep Saborit, al camp de Planes Bones on tenen plantades les tomaqueres

per exemple, verdures de 
collita pròpia –són dies 
d’enciams, escaroles o por-
ros–, “però de mica en mica 
anirem incrementant els 
articles amb altres productes 
ecològics i de proximitat, en 
funció de la mateixa deman-
da de la clientela”, avança. 
El magatzem disposa de més 
de 800 metres quadrats de 
superfície.

Planes Bones va néixer 
l’any 1966 a l’entorn d’aques-
ta mil·lenària masia de Sent-
fores –propietat de la família 
Saborit des de principis del 
segle XX–. A més de l’emble-
màtica parada al mercat de 
Vic, també compten amb una 
botiga al carrer Perot Roca-
guinarda, on comercialitzen 
fruita i verdura pròpia com 
d’altres agricultors, a més 
d’oferir una línia de càte-
rings i plats preparats.
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L’espai de botiga que han habilitat al mateix magatzem que tenen a la Guixa

Tret de sortida  
a la festa major  
de Sant Quirze

Sant Quirze de Besora 
Coincidint amb el dia del 
patró, dimecres dona el tret 
de sortida la festa major de 
Sant Quirze, que s’allargarà 
fins diumenge amb una quin-
zena de propostes, totes cen-
trades a l’espai habilitat de 
la zona verda de Can Guixà. 
El primer acte serà la missa 
solemne, a les 11 a l’església. 
Tot seguit, i ja a Can Guixà, 
hi haurà una audició de sar-
danes amb la Cobla Ciutat de 
Girona. A la tarda es repren-
drà el programa amb un 
espectacle d’animació infan-
til amb Circ Filixic. I a 2/4 de 
7, presentació de la Bandera 
de socors roig internacional, 
a càrrec d’Albert Botran i Pep 
Cruanyes. L’endemà dijous 
serà el torn de les havaneres, 
amb el grup Cavall Bernat, a 
partir de 2/4 de 8 del vespre.

Primera llegida 
popular, dimarts  
a Calldetenes

Calldetenes Aquest dimarts 
a la tarda tindrà lloc a 
Calldetenes la primera edició 
d’una Llegida Popular, un 
acte pensat per donar suport 
a la lectura com a acció de 
retrobament local després 
d’un any pandèmic en què la 
lectura ha estat un dels refu-
gis dels aïllaments particu-
lars. L’objectiu és visibilitzar 
l’acte lector com un fet indi-
vidual que pot ser compartit. 
L’acte començarà a partir 
de les 7, a la plaça Onze de 
Setembre. Qui vulgui s’hi 
podrà presentar amb el seu 
llibre, cadira i mascareta. 
Primer es llegirà un manifest 
a favor de la lectura a càrrec 
de les persones que formen 
part del Club de Lectura de 
Calldetenes i entre 1/4 de 8 i 
les 8 es farà la llegida.

Miquel Saborit, alçant el trofeu, al costat de la resta de finalistes, dijous passat a Barcelona

Llesca d’Or per al 
pastisser i forner de 
Torelló Miquel Saborit
Torelló

EL 9 NOU

El forner i pastisser de 
Torelló Miquel Saborit Vilà, 
al capdavant de la marca 
familiar Meskpa, ha estat 
guardonat amb la Llesca 
d’Or de la Ruta del Bon Pa 
de Catalunya, una distinció 
que l’acredita com el millor 
forner de l’any, segons la pla-
taforma Panàtics, impulsora 
d’aquesta ruta. El premi li 
dona accés a participar a La 
Ruta Española del Buen Pan, 
que entregarà les estrelles 

als 80 millors forners de l’Es-
tat el pròxim novembre.

Saborit s’ha imposat a uns 
altres 70 flequers catalans 
que també han obtingut 
puntuació per formar part de 
la Ruta del Bon Pa. El jurat, 
integrat per professionals del 
sector, va donar a conèixer el 
veredicte dijous a Barcelona 
després de quatre dies de 
tasts anònims per seleccionar 
els millors forners i forneres 
de Catalunya. “És molt gra-
tificant rebre aquest premi 
i estar envoltat de forners 
artesans que lluiten cada dia 

per treure un producte de 
qualitat”, afirmava Saborit 
després de rebre el guardó. 
L’any 2016 el torellonenc 

ja va ser guardonat amb el 
premi Millor Jove Artesà 
Alimentari Innovador de 
Catalunya. Tercera generació 

d’una nissaga de forners, 
Saborit és, entre d’altres, un 
gran expert en pans elaborats 
amb massa mare natural.



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

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 16-6-21.

Música

Divendres 18 de juny - A les 20h

Sala 2 Joaquim Maideu / 10 / 18

Joana Serrat
Hardcore from the Heart

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet a recepció.
Oferta vàlida fins al 30-09-2021

Aventura

prèvia reserva al 626 79 93 35 o info@selvaventura.com - www.selvaventura.com

Circuit acrobàtic entre arbres de 
gran altura, pujareu per xarxes 
i escales de corda, passareu a 

través de ponts penjants i túnels, 
fareu equilibris i baixareu per 

grans lianes i tirolines.

Coll de Ravell s/n · ARBÚCIES

2x1 en Circuit acrobàtic 
Esquirol o Guineu

Oferta
subscriptors

30  de dte. per a compres superiors a 100 
presentant el Carnet de Subscriptor.

Promoció

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig de lots de vi de dues 
ampolles. www.el9nou.cat Sorteig: 16-6-21

Sorteig

regala lots de vi
castell del remei

Lot de vi de
2 ampolles:
1 gotim negre
   de criança 
1 gotim blanc
   jove

Preu lot: 15.00

Aquesta revetlla de Sant Joan

SORTEIG ESPECIAL

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’inscripcions d’una 
setmana.  www.el9nou.cat Sorteig: 16-6--21.

Esport

Inscripcions gratuïtes d’una setmana per a 
un campus de futbol a la Roca del Vallès

Sempre al costat de l’esport!

Dilluns, 14 de juny de 202142
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teves preguntes a l’alcaldessa 
de Vic, Anna Erra i Solà. 
L’Atlàntida. 19.30.

Conferències de 
l’AAd’O. Conferència 
“El comerç colonial en 
la industrialització de 
Catalunya”, a càrrec d’Andreu 
Valls, enginyer industrial. 
Última conferència del 
trimestre. En línia. 20.00.

Dimecres 16

Manlleu. Temps x fer: 
un passeig virtual per 
la història de Manlleu. 
Mercè Puntí, a partir d’un 
muntatge audiovisual, 
ens ensenyarà l’evolució 
històrica, demogràfica i 
socioeconòmica de Manlleu, 
i entrarem virtualment a les 
cases més emblemàtiques 
de la ciutat. Sala de plens de 
l’Ajuntament. 17.30.

Cicle de conferències: Dones 
de Ciència. Conferència 
“Alimentació i canvi 
climàtic”, a càrrec de la Dra. 
Marta Guadalupe Rivera, 
investigadora de la Càtedra 
d’Agroecologia i Sistemes 
Alimentaris de la UVic-UCC. 
Museu del Ter. 19.00.

Sant Quirze de Besora. Festa 
major. 11.00-12.00, església, 
missa solemne. 12.00-14.00, 
audició de sardanes amb 
la Cobla Ciutat de Girona, 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 
amb reserva. 16.00-18.00, 
animació infantil amb 
Circ Filixic, amb reserva. 
18.30-20.00, presentació de 
la bandera de socors Roig 
Internacional amb Albert 
Botran i Pep Cruanyes, amb 
reserva. Zona verda de Can 
Guixà.

Torelló. L’hora del conte. 
Roba estesa, amb Lídia Clua. 
Narració de contes per a 
infants a partir de 4 anys. Cal 
inscripció prèvia. Pati de la 
Biblioteca Dos Rius. 18.00.

Club de lectura Dones que 
escriuen. Comentari del 
llibre Tornar a casa, de Yaa 
Gyasi. Biblioteca Dos Rius. 
19.00.

Vic. Acte de difusió del cens 
d’artistes de Catalunya. 
L’activitat es duu a terme en 
el marc del desè aniversari 
d’ACVic amb les actuacions 
i intervencions de Carla-
Laura Marsal, música 
i dansa; Godai Garcia, 
monòleg; Jaume Coll i Núria 
Armengol, poesia, i l’estrena 
del vídeo Entre cor i branca, 
de Toni Casassas. Casino 
de Vic i canal de YouTube 
d’ACVic. 19.00.

Dijous 17

Manlleu. Vespre de Rol a la 
Calla. Dirigit per Pol Robles. 
Partida introductòria per a 
sis persones. La Calla. 19.00.

Ripoll. Parlem de cinema. 
De la pel·lícula Magnolia, 
amb Ramon Musach. Cal 
confirmar assistència. 
Biblioteca Lambert Mata. 
19.00.

Roda de Ter. Taller 
d’escriptura terapèutica. 
A càrrec de les psicòlogues 
Bruna Bas i Judit Farré. 
Fundació Miquel Martí i Pol. 
18.30-20.00.

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.

Sant Quirze de Besora. Festa 
major. Havaneres amb Cavall 
Bernat. Amb reserva. Zona 
verda de Can Guixà. 19.30-
21.00.

Taradell. Storytelling: 
“Stories under the trees”. La 
darrera sessió de la temporada 
amb Sara Carline. L’aforament 
és limitat i cal inscripció 
prèvia. Jardins del Centre 
Cultural Costa i Font. 19.00.

Tona. Docs del Mes. 
Projecció de Dani Karavan, 
de Barak Heymann. Sala La 
Canal. 20.00.

Vic. Obertura de les 
exposicions “5 anys 
d’autogestió, caos i 
cultura a la ciutat de Vic” i 
“Relats fotogràfics 9”. De 
l’Associació La Clota i de 
Sagi Serra i Biel Barnils. 
ACVic. Centre d’Arts 
Contemporànies. 19.00.

Presentació del llibre La 
companyia nòrdica, d’Albert 
Villaró. Cal reserva a <info@
muntanyadellibres.com>. 
Llibreria Muntanya de 
Llibres. 19.00.

Dilluns 14

Centelles. Xerrada de 
l’Associació de Rescat 
d’Animals d’Osona (ADRO). 
Cal inscripció prèvia. Espai 
Jove. 17.30.

Tona. Taula rodona “Realitat 
i recursos a les violències 
masclistes a Osona”. Amb 
Núria Muñoz, Marisa Amici i 
Belén Herrero. I inauguració 
de l’exposició “Lliures i sense 
por”. Amb reserva prèvia. Espai 
Cultural Muriel Casals. 19.00.

Dimarts 15

Camprodon. Tarda jove. 
Tarda de cuina per a joves 
d’entre 12 i 17 anys. Cal 
inscripció. Sala polivalent La 
Cooperativa. 17.00.

Centelles. Tallers de 
poesia. Guspira poètica. Cal 
inscripció prèvia. Biblioteca 
La Cooperativa. 19.00-20.00.

Moià. Jocs de la Natura i el 
Medi Ambient. A càrrec de 
Gaia Serveis Ambientals. 
Mitjançant diferents proves 
i jocs els participants aniran 
aprenent què podem fer per 
estalviar aigua, consumir 
menys energia, residus que 
van a cada contenidor... 
espècies de plantes i animals 
que viuen als nostres espais 
naturals. A partir de 6 anys. 
Cal inscripció. Parc de la 
Biblioteca. 17.30.

Taradell. L’hora del conte. 
Món petit, amb Lídia Clua. 
Per a infants a partir de 4 
anys. Amb reserva prèvia. 
Biblioteca Antoni Pladevall i 
Font. 17.30.

Vic. Club de Premsa EL 9 
NOU. Presentació del llibre 
Que Al·là em perdoni, de 
Laila Karrouch. Presentació 
a càrrec de Jordi Vilarrodà, 
periodista. Cal confirmar 
assistència a <recepcio@
vic.el9nou.com>. Es podran 
comprar exemplars del llibre. 
Sala Verdaguer i Callís, a la 
seu d’EL 9 NOU. 19.00.

Migmandat Vic: Balanç de 
2 anys de govern. Fes les 

Farmàcies

Vic

✚TERRICABRAS

C. Dr. Candi Bayés, 60 | 
dia 14

✚FARGAS

C. Bisbe Morgades, 25 | 
dia 15

✚ARUMÍ

Pl. Divina Pastora, 5 | dia 16

✚URGELL

Rbla. Hospital, 18 | dia 17

Roda de Ter

✚CONSTANÇÓ

C. Sant Josep, 1 | dies 14, 
15, 16 i 17

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 14, 15 
i 17

Tona

✚FABRÉ

C. Barcelona, 2 | dies 14, 
15, 16 i 17

Torelló

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 14

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 15

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 16

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 17

Manlleu

✚ROSELL

C. Montseny, 71 | dia 14

✚FERRER CHAMBÓ

Pl. Fra Bernadí, 19 | dia 15

✚ASSUMPTA AUTET

C. Font, 15 | dia 16

✚MARTA

Av. Roma, 100-102 | dia 17

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 15

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dies 14 i 16

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 17

Ripoll

 ✚RIU

Pl. Gran, 24 | dies 14, 15, 
16 i 17

St. Joan Abadesses

✚CAMPRUBÍ

C. Ramon d’Urg, 56 | dies 
14, 15, 16 i 17

CARTELLERA

RIPOLL  Dilluns

Comtal Uno de nosotros 20.30

TORELLÓ  Dijous

El Casal My Mexican Bretzel 20.30

VIC  Dimarts 

L’Atlàntida Fourteen (VOSC) 20.00 (Cineclub Vic)

VIC  Dilluns i dimarts Dimecres i dijous

Sucre Expediente Warren: obligado por ... 18.00, 19.00 i 20.20 18.10 i 20.20
 Sueños de una escritora en Nueva York 20.25 (VOSE) -
 Shorta, el peso de la ley 17.50 20.00
 The Good Traitor (cat.) 18.10 i 20.15 -
 La abeja Maya y el orbe dorado 17.20 17.20
 El Hobbit: la desolación de Smaug  20.00 (VOSE) 20.45 (VOSE)
 Cruella 17.30 i 19.40 18.10 i 20.00
 Despierta la furia 20.00 18.50
 Uno de nosotros 20.10 20.15
 Spiral: Saw 21.10 19.00
 El olvido que seremos 17.55 17.45
 El otro guardaespaldas 2 - 17.50 i 21.00
 Tiburón blanco 18.15 -
 Sueños de una escritora en Nueva York 18.10 18.00
 Un lugar tranquilo 2 - 17.50, 19.40 i 20.40



LA GUIANOU9EL Dilluns, 14 de juny de 202144

la Fundació Vila Casas. Horari: de 

dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 i de 

16.00 a 19.00 i diumenges de 10.00 a 

14.00. Fins al 25 de juliol.

Sant Julià de Vilatorta

Aula de Cultura. Exposició “40 
anys de portades de Nadal EL 9 
NOU”. Horari: dilluns, dimecres i 

divendres de 10.00 a 14.00, dimarts i 

dijous de 17.00 a 20.00. Fins al 21 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. Fins al 27 de juny.

Taradell

Escola d’Arts L’Arpa. Exposició 
“La vida és un gran quadre, 
posa-hi color”, d’alumnes adults, 
dibuix i pintura, ceràmica i tallers 
artístics. Horari: de dilluns a dijous 

de 16.00 a 20.00. Fins al 22 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.

Torelló

Sala d’exposicions Art32. 
Exposició col·lectiva de Ventura 
Julià, Llorenç Danés i Enric Rubió. 
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 

a 13.00 i de 16.00 a 20.00 i dissabtes de 

9.30 a 13.15. Fins al 3 de juliol.

Vic

ACVic. Exposició “5 anys 
d’autogestió, caos i cultura a la 

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 

18.00 a 20.00. Fins 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 18.00 a 20.00. Obert 

només amb exposició temporal.

Gurb

Sala d’exposicions de 
l’Ajuntament. Exposició “Boles 
i bols”, de Gemma Codina i 
Nuri Riera. Horari: de dilluns a 

divendres. Fins 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 19.30.

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.

Sala d’exposicions Can Puget. 
Exposició “Qui soc jo”, de 
l’alumnat de 4t d’ESO de l’INS 
Antoni Pous i Argila. Horari: de 

dijous a diumenge de 18.00 a 20.00. 

Fins al 20 de juny.

Moià

Biblioteca de Moià. Exposició 
del grup sènior del Cercle 
Artístic del Moianès. Horari: el de 

la biblioteca. Fins al 30 de juny.

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.

Museu Etnogràfic. Exposició 
“Llum a l’ànima”, de Palmira 
Jaquetti. Horari: el del museu. Fins 

al 19 de juliol.

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. 

Biblioteca Bac de Roda. Exposició 
“Creació, imaginació i bon gust”, 
de Joan Perucho. Horari: el de la 

biblioteca. Fins al 4 de juliol.

St. Joan de les Abadesses

Palau de l’Abadia. Exposició “Sou 
davant d’una dona i busqueu un 
quadre”. Col·lecció d’escultura de 

L’Albergueria. Exposició “La 
sorpresa de la persistència”, 
amb motiu dels 25 anys de 
L’Albergueria. Horari: dijous i 

divendres de 17.00 a 20.00, dissabtes 

d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 i 

diumenges d’11.00 a 14.00. Fins a 

l’11 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.

Museu de l’Art de la Pell. 
Exposició “Trajectòria”, dels 
Projectes Finals que han 
realitzat els alumnes en acabar 
els seus estudis a l’Escola 
d’Art de Vic. 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 24 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.

ciutat de Vic”, de l’Associació 
La Clota. Horari: de dimarts a 

divendres de 10.00 a 13.00 i de 17.00 

a 19.00. Dissabtes d’11.00 a 14.00 i 

de 17.00 a 19.00. Del 17 de juny al 24 

de juliol.

ACVic. Exposició “Relats 
fotogràfics 9”, fotografia de Sagi 
Serra i text de Biel Barnils. Horari: 

de dimarts a divendres de 10.00 a 

13.00 i de 17.00 a 19.00. Dissabtes 

d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00. Del 

17 de juny al 24 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. 
Horari: de dilluns a diumenge de 

13.00 a 21.00. Fins a l’11 de juliol.

COAC Vic. Exposició dels 
Treballs Finals de Grau dels 
Ensenyaments Artístics Superiors 
de Disseny Gràfic i d’Interiors. 
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 

14.00 i de 15.00 a 16.00, divendres de 

9.00 a 14.00, dissabtes d’11.00 a 13.00 i 

de 17.00 a 20.00 i diumenges d’11.00 a 

13.00. Fins al 20 de juny.

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 “Llums 
del Nord. Un recorregut per 
Escandinàvia”, d’Eduard Crispi. 
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 

17.00 a 20.00 i dimarts, dijous i dissabtes 

de 10.00 a 13.00. Fins al 23 de juny.

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Tan funest i macabre com 
pot ser un accident de circulació. Port tan mo-
dern que no admet embarcacions / 2. Tornar-hi, 
com de costum. Donació en funcions (esperem) 
de pagament / 3. Cap de nosaltres. Si fos atrevit, 
paradoxalment, no diria això que dic. Al centre 
de cada conreu / 4. Calla gairebé mig quilòmetre. 
Semblen bitxos ben manyacs, però són bolets / 5. 
Els valencians el troben semblant. Aquest a qui 
s’assembla és a l’Eloïse, però en noi / 6. Omplen 
el cor de l’atleta. No caduca mai: serà sempre un 
caragirat / 7. Sol•liciti la reducció dels instints. 
Despertes tots els contingents de reclutes forço-
sos / 8. Fan companyia a l’americana. És a l’oxalat 
com a la neura la neurosi. De les dues en punt / 
9. Sotmetre la perdiu a la prova de la barca. Estan 
en consonància amb Namíbia / 10. Confio que el 
cavall el noti, quan l’hi clavi. Menús en mal estat 
detectables d’un cop de nas / 11. La fi del fil. Lle-
vi la part superficial de la fusta de Llavorsí. Traç 
sense vores / 12. Com a imatge és venerable. Co-
brir amb la flassada (i res d’alletar) / 13. Vèncer 
la inèrcia a còpia de sacseig. Com a part de les 
represàlies, amaneixi.

VERTICALS: 1. Quadre que no entrarà mai al 
circuit de l’art. Per als putxinel•lis és tota una 
provocació / 2. Ambit sense. El registre civil no 
els accepta, per dolents. El millor que surt del 

pit / 3. Veneres absurdament aquests arma-
riets blancs i freds. Serenitat exigible a un 
electricista / 4. Tan vaporós que és fàcil que 
s’enlairi. Quinze mil osonencs per una ampo-
lla de cava / 5. Sardina en vaga de fam. Com 
una fava però amb ganes d’escriure. Del punt 
a les dues / 6. Impost per organitzar un bon ho-
menatge. Junyir els bous per no saber pronun-
ciar ‘aixovar’ / 7. Escàs ús de raó. Quan perd el 
fil ja no es pot ni moure. Sortida sud de la place 
Vendôme / 8. Quan se’n té molta ja no se’n té 
cap. Desig incontrolat d’obrir l’aixeta / 9. Són 
ideals per dur-hi els ciris i acabar de passar les 
borratxeres. Els marrecs de can Pecanins / 10. 
Al suc i al bruc. Amb cinc o sis centímetres ja 
juguen els equips inferiors. Dues d’una tacada 
/ 11. Li agafa al bisbe de Toledo quan es queda 
sense ràdio. Aquest sí que entra al circuit de 
l’art, però el de carrer / 12. S’hi fan transaccio-
ns comercials només amb cèntims. Un talp en 
aigües oceàniques.
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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

ENTENEM PER VERTIGEN LA SENSACIÓ DE ROTACIÓ 
D’OBJECTES QUE PATIM AL MOURE’NS, PERÒ TAMBÉ 
POT APARÈIXER TOT ESTANT EN REPÒS.

em marejo

Què és el vertigen?
El vertigen cal diferenciar-lo de la inestabilitat, que és la dificultat per 
mantenir-nos en bipedestació (a peu dret), però no assegut o estirat. 
Les dades ens diuen que el presenta una persona de cada 100, sol 
aparèixer en majors de 60 anys i ser més freqüent en dones que en 
homes.

tipus de vertigen:
El vertigen perifèric (no causat al cervell) representa el 85% dels ver-
tígens i sol produir-se per afectació del nervi acústic o del laberint 
(vertigen posicional paroxístic benigne, neuritis vestibular, síndrome 
de Ménière, neurinomes de l’acústic, traumatismes, origen cervi-
cal).
El vertigen central (la causa està al cervell) representa el 15% dels 
vertígens, i es produeix per afectació del cervellet o del tronc cere-
bral (ictus, esclerosi múltiple, migranyes, etc.).

Com es diagnostiCa?
El diagnòstic sol fer-se amb la història clínica, una bona anamnesi 
(les preguntes que fem al pacient i les explicacions que ens dona 
dels símptomes que té) i l’exploració física. Només ens caldrà fer 
exploracions complementàries (ressonància magnètica cerebral, 
escàner) quan els símptomes que presenta el pacient siguin sug-
gestius d’un tumor del nervi acústic (neurinoma) o d’un vertigen 
d’origen central.

traCtament
El tractament del vertigen sol ser un tractament NO farmacolò-
gic, que consisteix en:

Tranquil·litzar el pacient, buscar posició de repòs i postura que 
disminueixi el vertigen (de costat del cantó afectat).
Rehabilitació vestibular (molt útil en el vertigen perifèric paroxís-
tic benigne, en la síndrome de Ménière i en la neuritis vestibular). 
Com més aviat es comenci millors resultats s’obtenen.

Només caldria tractament farmacològic (antihistamínics i neu-
rolèptics) en la fase més aguda i inicial i només els casos de 
neuritis vestibular es beneficiarien de tractament amb corticoi-
des durant 5-10 dies.

En casos que no hi hagués resposta als tractaments anteriors 
caldria valoració d’intervenció quirúrgica per otorrinolaringòleg.
El pronòstic és molt bo, però pot haver-hi recurrències en alguns 
tipus de vertigen.
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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

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

Subvencions 
maquinària forestal

guia SeRveiS

Serveis

Detectius Privats Pagès i Gas-
só. Investigacions familiars, 
laborals i mercantils. Control de 
menors. Telèfon 93 883 28 33.

Diversos

Retirem eixams gratuïtament, 
no som apicultors. Salvem les 
abelles! Tel. 639 68 72 10.

Lloguers

Es lloga pis nou a Vic. 2 habi-
tacions. Barri Horta Vermella. 
Tel. 640 65 60 59.

Pis en lloguer als Hostalets de 
Balenyà. 3 habitacions: 2 hab. 
dobles i 1 individual, 1 lavabo, 
menjador i cuina molt amplis. 
Semimoblat i molt assolellat. 
Interessats truqueu al 675 15 00 
32.

peTiTS aNuNCiS

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49
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Jaume Molas  
i Motxa Barceló, 
al ‘Temps afegit’
Esther Rovira i Guillem 
Freixa entrevisten Jaume 
Molas i Motxa Barceló, 
dos jugadors d’hoquei que 
aquesta temporada pengen 
els patins.

Temps afegit
dilluns, 21.00

Nou 69 Teatre  
i Àlex Pujols,  
a ‘La tramoia’
Jordi Sunyer conversa 
amb Àlex Pujols, baixista 
de Txarango, sobre el seu 
nou projecte musical i 
també amb Nou 69 Teatre, 
que presenten George 
Kaplan.  

La tramoia
dimarts, 22.00; dimecres, 21.00

Les notícies 
d’Osona, a ‘El 9 
Informatiu’
Repàs diari de l’actualitat 
de la comarca, presentat 
per Natàlia Peix.

El 9 Informatiu 
de dilluns a divendres, 20.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 14

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. 
6.30 GAUDEIX LA FESTA.  
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 

12.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Presenta: Albert Brosa. 
12.30 ... I BONA LLETRA. Una 
mirada pausada a l’actualitat. 
Presenta: Natàlia Peix. Entre-
vista a Meritxell Borràs, Joan-
domènec Ros i Enric Gomà. 
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. 
15.30 EXCEL·LENT!. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.  
16.30 FET A MIDA. Magazín.
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. Maga-
zín. Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 TORN DE TARDA. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix.
21.00 TEMPS AFEGIT. L’actu-
alitat esportiva d’Osona. Pre-
senten: Esther Rovira i Guillem 
Freixa. Entrevista a Jaume Molas 
i Motxa Barceló.
22.00 DES DEL CAMPANAR. 
Presenta: Xavier Cervera. Malla. 

22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TORN DE TARDA.  
23.30 TEMPS AFEGIT. 
0.00 TEMPS AFEGIT. 
1.00 EL 9 INFORMATIU.
1.20 CONNECTI.CAT. 
2.20 AVENTURA’T. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimarts 15

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 

Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 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. Esports 
d’aventura. 
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. 
19.30 MIG MANDAT VIC; DOS 
ANYS DE GOVERN. En directe. 
L’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Vic valora dos anys de 
govern. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
21.00 QUATRE PARAULES. Pre-
senta: Jordi Vilarrodà. Entrevista 
a Isabel Armijo.

21.30 DES DEL CAMPANAR. 
Presenta: Xavier Cervera. Malla. 
22.00 LA TRAMOIA. Escena. 
Presenta: Jordi Sunyer. Nou 69 
Teatre. 
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. 
2.20 QUATRE PARAULES. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimecres 16

6.00 EL 9 INFORMATIU
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenten: Marc 
Rodríguez i Thaïs Trujillo. 
9.00 TERRITORI 17. 
12.00 TORN DE TARDA. 
12.30 QUATRE PARAULES.
13.00 LA TRAMOIA.
13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició Migdia. 
14.30 LA PORTERIA. 
15.30 QUATRE PARAULES.
16.00 EL 9 INFORMATIU. 
16.30 FET A MIDA. 
17.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Actuació de Guillem 
i Marta Roma. 
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. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
21.00 LA TRAMOIA. Música. 
Presenta: Jordi Sunyer. Entre-
vista a Àlex Pujols, baixista de 
Txarango. 
21.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 TORN DE TARDA. 
23.30 LA TRAMOIA. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.20 CONNECTI.CAT. 
2.20 AVENTURA’T. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dijous 17

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. 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.
13.30 GAUDEIX LA FESTA. Pre-
senta: Joan Ignasi Gómez.
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 
14.30 LA PORTERIA. 
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. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
21.00 ANGLE OBERT. Espai 
dedicat als electes d’Osona. 
22.00 TELÓ DE FONS. Presenta: 
Laura Contreras. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TORN DE TARDA. 
23.30 ANGLE OBERT. 
0.00 GAUDEIX LA FESTA. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU.  
1.20 CONNECTI.CAT. 
2.20 GAUDEIX LA FESTA.
02.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Concert de Guillem  
i Marta Roma
L’Aula d’Extensió Universitària Gent Gran d’Osona tanca 
temporada dimecres des de L’Atlàntida amb el concert 
dels germans Guillem i Marta Roma en directe. A l’abril 
Guillem Roma va publicar Kiribati, el seu quart disc. 
Musicalment és més proper a la música urbana, però sense 
perdre el segell del manlleuenc. Retornen temes on crea 
atmosferes amb teclats o sintetitzadors, com a Connexions, 
i desapareixen les seccions de vent. En el disc, Roma vol 
fer una crítica al maltractament del planeta, però malgrat 
aquesta reflexió és un treball carregat d’energia tropical i 
que també convida a un cert carpe diem.   
                                              dimecres, 17.30
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Addicte a les xarxes soci-
als? 

Hi soc present però no 
addicte.

Una cançó. 
Ull per ull, d’Adrià Puntí, 

i Infant de Beirut, de Lluís 
Llach.

Un llibre. 
El primer de la cordada, de 

Roger Frison-Roche.
Una pel·lícula. 
Un corazón en invierno, de 

Claude Sautet.
Un programa o sèrie de 

televisió. 
La resistencia, de David 

Broncano.
Un programa de ràdio.
El búnquer, de Catalunya 

Ràdio.
L’última obra de teatre 

que ha vist. 
Cyrano, de Lluís Omar; 

massa temps ja.
Un restaurant. 
He de dir El Bistrot del 

Firal. M’agraden propostes 
també com La Plaça del Vi 
7; les que tracten bé els vins 
segur que també ho fan amb 
el menjar.

El plat preferit. 
La llengua de vedella amb 

bolets que feia la meva mare.
Una beguda.
El vi, per suposat.
L’últim viatge que ha fet.
A Tenerife, fa pocs dies, vi 

i muntanya!
El millor lloc de la comar-

ca. 
El Vidranès.
I de Catalunya?
La Vall d’Unarre, o la d’Ai-

roto, qualsevol dels pocs 
racons que encaren queden 
poc alterats als Pirineus.

I del món? 
La Cordillera Blanca del 

Perú. 
On no portaria mai ningú?
Al meu amagatall secret; 

deixaria de ser-ho.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar? 

La pluja va complicar 
l’inici del Cabró Rock, 
divendres a la tarda, i 
va endarrerir el primer 
concert de l’Orquestra 
Di-versiones. Per això, 
un cop es va destapar 
el cel, des de la mateixa 
organització recomana-
ven al públic, via xarxes 
socials, que es portessin 
un drap per eixugar-se la 
cadira. Al final, això de 
seure ho van fer pocs.

I més Cabró Rock. La 
galleda identifica Stay 
Homas, que quan van 
començar a treure can-
çons en el confinament 
la feien servir per subs-
tituir la percussió. Dis-
sabte, quan va aparèixer 
la galleda a l’escenari (el 
cubo, van dir ells) va ser 
objecte d’una ovació. Es 
van trencant, és clar, i 
diuen que ara ja van per 
la quarta.

La galleda

“Atenció: Rodalies amb 
destinació a Manresa 
circula amb una demo-
ra aproximada de 15 
minuts”, se sentia 
divendres per la mega-
fonia de l’estació de Vic. 
Vaja, que es veu que ja 
ha entrat en servei el 
promès tren transver-
sal i nosaltres sense 
assabentar-nos-en. Per 
la resta, res de nou, va 
tard com sempre.

A Manresa

El Manlleu de futbol 
rebia diumenge el 
Lloret, segon classificat 
i encara amb esperances 
de poder classificar-se 
per al play-off. Entre 
la quantitat de segui-
dors que van portar al 
Municipal d’Esports i 
les altes temperatures 
un s’imaginava més que 
era a la costa que no al 
mig de la Plana.  

Lloret

La pluja

Cromos
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“No faria mai un cafè... 
amb un hipertens!”

Dels que conec diria que 
amb tots, sempre que vul-
guin.

Amb qui no faria mai el 
cafè? 

Amb un hipertens.
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
Un llibre de vins.
A quina hora es lleva? 
Entre 7 i 8.
A quin cantó del llit 

dorm?  
En diagonal.
Una paraula que li agra-

di? 
Xerinola. 
L’última vegada que va 

anar a missa? 
En un enterrament.
Un insult.  
Llepaculs. 
Una mania.
Cap que reconegui, segura-

ment algú diria que moltes.
Un personatge històric 
François Raygot, Lago-

ueillère, un descobridor de 
paisatges.

Qui és el seu crush? 
Catherine Destivelle.  
Un hobby. 
Jugar a la botifarra.
Un lema. 

“No és més qui més alt 
arriba, sinó aquell que influ-
enciat per la bellesa que l’en-
volta més intensament sent”, 
de Maurice Herzog.

El treball dignifica? 
Sempre que et dediquis al 

que volies fer.
Què el treu de polleguera?
La falsedat i els llepaculs.
Què li fa riure? 
La ironia.
I plorar? 
El dolor de la gent propera.
Quin esport practica? 
Bastant tots els relacionats 

amb la muntanya.
És fanàtic del Barça? 
Seguidor, i només del fut-

bol; de bàsquet, de La Penya; 
d’hoquei, del Voltregà...

El paper de vàter, plegat o 
arrugat? 

Arrugat si no és El Elefan-
te!

L’últim partit polític que 
ha votat. 

Com més a l’esquerra 
millor.

Què faria si li diguessin 
que demà serà el seu últim 
dia a la Terra? 

No creure-m’ho!
Què repetiria si tornés a 

tenir 20 anys? 
Deixar-ho tot i anar a 

Benasc per ser guia de mun-
tanya.

I què no repetiria? 
El servei militar.
Què canviaria del seu cos? 
El volum general.
I del seu caràcter? 
Certa timidesa en segons 

quins aspectes.
Si mai el perden, on l’hau-

rien d’anar a buscar? 
Si és una desaparició vol-

guda, que no em busquin!
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Per què o qui s’ho merei-

xés. 
Els seus amics de veritat 

hi caben en una mà? 
I tant!
Un secret confessable.
És fals que tingui 20 anys.
A sobre o a sota.
On sigui!
Què haurem après de la 

pandèmia? 
Massa gent, alguns racons 

amagats del nostre territori 
segurament.

Quina resposta ha hagut 
de pensar més estona? 

Aquesta! 

Edu Rifà

SOC AIXÍ...

Torelló

Guia de muntanya  
i sommelier


