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La Torre d’Oristà va acollir aquest cap 
de setmana la quarta i penúltima prova 
del Campionat d’Espanya d’enduro amb 
la participació d’uns 200 pilots. Josep 

Garcia va complir els pronòstics i es 
va adjudicar la victòria. A la categoria 
femenina, Mireia Badia, establerta a 
Sant Julià i que competeix amb el Moto 

Club Riuprimer Gas i Rocs, no només va 
guanyar la cursa, sinó que es va procla-
mar, ja, campiona d’Espanya. És el seu 
sisè títol consecutiu.

r

L’acord amb el Ministeri s’ha d’incloure al POUM, que l’Ajuntament encara no ha fet sis anys després d’anul·lar-se l’antic

L’efecte de la llei 
del lloguer es 
nota poc un any 
després d’haver 
entrat en vigor

(Pàgina 4)

La solució per la caserna de 
Manlleu va per llarg per les 
condicions de la Generalitat

(Pàgina 25) Josep Garcia, que va ser el guanyador masculí, en una espectacular acrobàcia durant la cursa

Suplement

Les últimes festes majors 
acomiaden l’estiu  
Mitja dotzena de pobles han viscut l’últim 
gran cap de setmana de festes majors. A la 
foto, el concert dels Ter-Orífiks Band a Roda.

(Pàgines 34 i 35)
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Entitats d’Osona 
i el Ripollès, a 
l’Alguer coincidint 
amb la detenció de 
Puigdemont

(Pàgines 6 i 7)

(Pàgina 32)

El Festival Terra 
Gollut homenatja 
a Ripoll l’actriu 
Ariadna Gil

Dolors Collell: 
“La pandèmia 
ha generat un 
reconeixement a la 
tasca dels mestres”

(Pàgines 8 i 9)

MONOGRÀFIC ESPECIAL
SOBRE ELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

Dilluns, 27 de setembre de 2021

Què és
i què 
representa 
el repte 
de l’Agenda
2030

QUÈ ÉS I QUAN ES VA APROVAR?

El document de les Nacions 
Unides i les àrees clau sobre 
les quals incideix

ELS COMPROMISOS DE CATALUNYA

El Pla Nacional 
per a la Implementació 
de l’Agenda 2030

L’ENTREVISTA

Cristina Gallach, una 
de les veus més rellevants 
en l’impuls de l’Agenda 2030

QUINS SÓN ELS ODS?

Els 17 objectius 
de desenvolupament 
sostenible (ODS), al detall

Primer número 
d’‘El 9 Món’

El MEV estrena una 
visita per a sords 
guiada per una 
especialista sorda

(Pàgina 33)

El CP Manlleu compta  
els partits per victòries  
El Martinelia CP Manlleu ha tornat a l’OK 
Lliga per la porta gran: dos partits, dues 
victòries. Dissabte va vèncer el Noia 3 a 4.

(Pàgina 18)
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Rebaixar despeses, aconseguir fle-
xibilitat i fomentar la interacció so-
cial i la col·laboració entre diverses 
empreses. Aquestes són algunes de 

les característiques que busquen les 
empreses i professionals que aposten 
pels espais de treball compartits, co-
neguts com a ‘coworking’. A Osona i 

el Ripollès aquesta tipologia de locals 
està en creixement, fet que evidencia 
que el concepte clàssic de treballar al 
despatx comença a ser història. 

L’hora de compartir oficina

Vic/Ripoll

Guillem Freixa

Conceptes com flexibilitat, 
teletreball, coworking, pre-
sencialitat o reunió virtual 
fan evident que ens trobem 
en plena revolució a l’hora 
de desenvolupar les nostres 
tasques professionals. Tal 
com matisa la professora i 
investigadora del grup de 
recerca Emprèn de la UVic-
UCC Elisenda Tarrats, però, 
totes aquestes situacions 
s’han potenciat amb la pan-
dèmia “però són fruit d’una 
evolució i d’una tendència 
dels darrers anys”. Un dels 
canvis més destacats és el 
lloc des d’on es treballa, i 
en aquest sentit els espais 
compartits entre professio-
nals i negocis –coneguts com 
a coworking– han guanyat 
molt protagonisme. I què fa 
tan interessant aquesta idea 
sorgida als Estats Units l’any 
2005? En primer lloc, els 
motius econòmics, ja que per 
exemple a un emprenedor, 
un autònom o una petita idea 
de negoci “li permet mante-
nir molt ajustats els costos 
de lloguer i garantits serveis 
bàsics per començar a fun-
cionar”, apunta Tarrats. En 
segon lloc, l’espai coworking 
“dona una major sensació de 
professionalisme i vinculació 
amb una activitat o empresa” 
que si es treballa sempre en 
remot, i per últim “et permet 
molta flexibilitat”. Una fle-
xibilitat que es tradueix tant 
en l’estona que s’ocupa l’es-
pai com també, i a diferència 
de si es lloga o compra un 
local, la poca burocràcia per 
vincular-se o desvincular-se 
d’un coworking. 

Tarrats comenta que 
existeixen moltes opcions 
d’espais coworking “adap-
tades a les necessitats de 
cada negoci”, i si s’escull bé 
“et pot situar molt a prop 
d’una gran xarxa de contac-
tes”. En aquesta línia, per 
exemple, destaca a Osona 
el Mas Vinyoles, ubicat a 
Sant Pere de Torelló. L’espai 
ja acull diverses start-ups 
vinculades als sectors tecno-
lògic i financer sorgides del 
projecte Venture Factory, 
i amb la pandèmia “vam 
pensar que calia apostar pel 
servei de coworking, ja que 

Mas Vinyoles acull diverses ‘start-ups’ 

“En aquest espai es creen 
sinergies interessants” 

Sant Pere de Torelló

G.F.

“Mas Vinyoles és un espai 
coworking, però també mol-
tes més coses”. Així descriu 
Xavier Vergés, de l’empresa 
dedicada als mercats finan-
cers Fintistics, el seu lloc 
de treball a Sant Pere de 
Torelló. De fet, Mas Vinyoles 
és un venture factory, un 
espai idoni perquè start-ups 
de l’àmbit tecnològic prin-
cipalment s’hi instal·lin i 
desenvolupin la seva idea de 
negocis. En aquest ecosiste-
ma, i a pocs metres de Xavier 
Vergés, també hi trobem 
Jordi Crespo, d’Exodronics, 
una empresa dedicada “al 
mapeig i digitalització del 
territori amb drons”. Tots 

dos casos coincideixen en el 
fet que treballar en un espai 
com Mas Vinyoles els aporta 
un valor afegit. “Són unes 
instal·lacions tan bones com 
a qualsevol ciutat, i a prop de 
la natura”, diu Vergés, que 
afegeix que a Mas Vinyoles 
es creen “sinergies interes-
sants”. Des d’Exodronics, 
Crespo apunta que en el nai-
xement de qualsevol start-up 
tecnològica “cal molt espai 
per poder fer reunions, 
debats, definir productes, 
etc.”, i tot això Mas Vinyoles 
li ofereix, tant pel que fa a 
locals interiors “com a espais 
exteriors, que són magní-
fics”. 

Quant a l’auge dels espais 
de treball compartits, Crespo 
creu que l’ecosistema laboral 

“s’ha tornat més complex”, i 
el tòpic de passar vuit hores 
al dia i cinc dies a la setmana 
assegut a l’oficina “desapa-
reixerà”. Vergés aposta per 
un model de treball híbrid, 
“entre la presencialitat i 
les tasques a distància”, 
i per això “és bo tenir un 
espai concret on poder fer 

contactes amb altra gent”. 
Amb aquesta idea també hi 
coincideix Crespo, que amb 
la seva empresa ha de mou-
re’s molt “per fer contactes i 
relacionar-me amb els socis”,  
però disposar d’un lloc com 
Mas Vinyoles o un coworking 
per reunir-se i treballar “és 
clau”.
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Xavier Vergés, de Fintistics, i Lídia Noguero, treballant a Mas Vinyoles

FCP Associats està creant un ‘coworking’ a Ripoll

“T’ofereix una qualitat  
de serveis molt elevada” 

Ripoll

G.F.

Entrar en un viver d’empre-
ses era “una oportunitat i 
una opció temporal” per a 
les integrants de la coopera-
tiva FCP Associats de Ripoll, 
però un cop dins de l’ecosis-
tema que ofereix l’Agència 
de Desenvolupament del 
Ripollès “hem tingut accés 
a una qualitat de serveis 
molt elevada”, explica una 
de les sòcies, Eva Ferré. El 
seu cas és curiós: des d’un 
espai com un viver d’em-
preses –un local que acull 
diversos negocis però amb 
independència física entre 
elles–, FCP té com a projec-
te central “la creació d’un 
espai coworking d’uns 380 
metres quadrats a la plaça 
Gran de Ripoll”. En aquest 
sentit, Ferré apunta que la 

pandèmia “ha potenciat el 
teletreball”, però també la 
necessitat de moltes perso-
nes de disposar “d’un espai 
adequat des d’on treballar”, 
més enllà d’una habitació 
de casa i tenint en compte 
que cada vegada més gent 
desenvolupa la seva activitat 
professional des de la sego-
na residència. Amb aquesta 
idea, el seu objectiu és posar 
a disposició de qui ho neces-
siti “un local que es pugui 
utilitzar per hores, a esto-
nes, uns dies determinats 
o instal·lar-s’hi de manera 
permanent”. 

Entre els beneficis dels 
espais coworking en destaca 
la facilitat de “crear siner-
gies entre els negocis que 
s’hi instal·len”, però segu-
rament el més important 
“és la reducció de despeses 
que pot suposar”. Ferré des-

criu el viver d’empreses de 
l’Agència de Desenvolupa-
ment del Ripollès com una 
“incubadora de projectes”, 
amb espais “més privats 
però també més limitats”. 
Tot i que la principal funció 
no és crear col·laboracions 
entre les empreses que hi 
tenen el negoci, “al viver 
nosaltres també hem creat 
diverses sinergies”. Pel que 
fa als espais coworking, es 

tracta de locals “més versà-
tils i més grans però que has 
de compartir”.

FCP Associats està format 
per Eva Ferré, Paqui Cano, 
Jessica Ferré, Carles Pastor, 
Carme Freixa, Sophie Allen i 
Diego Quiñones. La intenció 
de la cooperativa és que el 
nou espai coworking a la pla-
ça Gran de Ripoll es pugui 
posar en marxa aquesta 
mateixa tardor.
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Sophie Allen i Carme Freixa, dues de les set sòcies d’FCP Associats de Ripoll

La pandèmia reforça la tendència a apostar pels espais de treball compartit. Els locals de ‘coworking’ 
proliferen a Osona i el Ripollès i també augmenta el nombre d’usuaris d’aquest tipus de servei
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Una experiència gastronòmica i 
cultural amb caràcter informal és 
l’esperit amb què obre les portes el 
restaurant Can Ricart. Ubicat a la 
masia Mas Ricart de Gurb, l’esta-
bliment es presenta com una casa 
camaleònica que acollirà exposici-
ons de pintura i escultura i presen-
tacions de llibres o 
de discos periòdica-
ment. La inauguració 
tindrà lloc dissabte 2 
d’octubre de la 1 del 
migdia a les 5 de la 
tarda.
L’exposició que inau-
gurarà l’espai mostrarà l’obra de 
l’artista de Torelló Carlos López, 
amb una varietat d’escultures 
fetes amb fusta, ferro i pedra i 
quadres de tècniques mixtes. La 
proposta cultural del restaurant 
serà molt eclèctica i pensada per 
gaudir-ne emocionalment.
Gastronòmicament Can Ricart 
oferirà producte de proximitat amb 
un toc d’autor. Però també s’hi 
podran trobar productes de qua-

litat d’altres indrets. La cuina es 
basa en el foc de llenya, per inten-
tar millorar el producte sense que 
perdi l’essència. Conscients que a 
Osona el nivell gastronòmic és alt, 
per la direcció de Can Ricart és un 
repte sumar-se a la família. A més, 
obren les portes als productors 

de proximitat per 
poder treballar amb 
els seus productes.
A l’experiència sen-
sitiva que ofereix 
l’establiment s’hi 
suma un entorn 
excepcional, una 

gran masia que acull un projecte 
innovador i amb ànima. Planta 
baixa, primer pis i el jardí donaran 
la benvinguda als visitants, que 
podran gaudir dels diferents men-
jadors, a només dos quilòmetres 
de Vic i amb pàrquing privat. L’es-
tabliment oferirà dinars de dimarts 
a diumenge i sopars divendres i 
dissabtes amb reserva prèvia. Els 
dijous serà el dia en què tindran 
lloc actes culturals. 

El restaurant Can Ricart de Gurb ofereix 
una experiència gastronòmica i cultural

L’establiment obre aquest dissabte 2 d’octubre amb una inauguració adaptada al context de pandèmia i una exposició de l’artista Carlos López

Vista de Can Ricart restaurant

L’establiment
aposta per un 

oci cultural amb 
caràcter informal

L’entorn és un actiu  
que contribueix 
a gaudir de la 

proposta

Els productes, de 
proximitat i el 
foc, de llenya
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la demanda és creixent”, 
apunta des de Mas Vinyoles 
Lídia Noguero. Més enllà 
de disposar d’aquests espais 
de treball compartit, com a 
centre de negocis amb habi-
tatge de turisme rural, Mas 
Vinyoles ofereix propostes 
com el coliving –empreses 
que treballen i conviuen 
junts durant uns dies– o el 
workcation, persones que 
passen uns dies de vacances 
però necessiten estones de 
treball.

Els espais de coworking 
també obren la porta a 
fidelitzar població en zones 
rurals, “sobretot si es tracta 
d’àrees amb baixa conectivi-
tat i aquests espais la garan-
teixen”, comenta la doctora 
en Administració i Direcció 
d’Empreses Elisenda Tarrats. 
En aquest sentit, el tècnic 
de l’Agència de Desenvolu-
pament del Ripollès Aitor 
Fortuño reconeix que els 
espais coworking “poden 
ser útils per a persones amb 
segona residència a la comar-
ca”, però també té clar que 
abans de crear un projecte 
d’aquest tipus “cal definir 
molt bé la massa crítica que 
el podrà utilitzar”, i en fun-
ció d’aquesta variable “disse-
nyar en proporció l’espai i els 
serveis que s’oferiran”.  

Les crisis han marcat la creació de Coworkthink

“Volíem aprofitar una nau molt 
gran i ajudar a diluir despeses” 

Tona

G.F.

La crisi del 2008 va colpejar 
l’empresa d’organització 
d’esdeveniments Kivicom de 
Tona. Davant d’aquesta situ-
ació, i amb una nau de grans 
dimensions de la seva propi-
etat, van consultar a “amics, 
proveïdors i coneguts” si els 
volien ocupar algun espai. 
La proposta responia “a una 
necessitat d’aprofitar una 
nau molt gran, repartir cos-
tos i diluir despeses entre 
tots”, reconeix Javi Vila, soci 
de Kivicom i responsable 
de l’espai Coworkthink de 
Tona. Un temps després “ens 
vam adonar que el que haví-
em muntat era un cowor-
king”. I és que a dia d’avui, 
la primera planta de la nau 
situada a tocar de la C-17 a 
Tona acull set empreses de 
tipologia molt diversa, entre 
elles la mateixa Kivicom. 
En aquest espai ample i 
lluminós s’hi reparteixen 

diverses taules de treball, 
així com una sala privada per 
realitzar-hi reunions o con-
ferències. A la planta baixa 
hi ha el magatzem, també a 
disposició dels usuaris del 
coworking. És en aquesta 
zona on la pandèmia hi ha 
fet aflorar una nova àrea de 
treball compartit i flexible. 

Amb el confinament i 
l’auge dels esdeveniments 
en línia, “vam tenir la pen-
sada de muntar un plató per 
realitzar activitats audiovi-
suals”. L’èxit de la iniciativa 
ha fet que l’espai tingui con-
tinuïtat, oferint una instal-
lació “única a la comarca”, 
ja que tal com explica Vila, 
professionals o empreses de 
l’àmbit audiovisual “poden 
venir i disposar del material 
i la tecnologia per a les seves 
produccions durant el temps 
que creguin convenient”. 
En l’arrencada del projecte, 
Kivicom hi ha fet presentaci-
ons de productes de manera 
virtual, s’hi han realitzat 

sessions fotogràfiques i fins 
i tot “s’hi ha gravat el darrer 
videoclip del músic David 
Rossell”.

Sobre els espais coworking, 
Vila en destaca en primer 
lloc el “component econò-
mic”, ja que la possibilitat de 
compartir despeses o dispo-
sar de determinats serveis 
per una quota fixa “pot ser 
una llançadora per a projec-
tes que comencen”. De l’al-
tra, el vessant social, ja que 
no té res a veure “treballar 

sol des de casa o fer-ho en un 
local amb altra gent”. 

L’auge dels espais cowor-
king també s’ha deixat notar 
a Tona, i esperen que fins 
a finals d’any “hi puguin 
entrar tres o quatre empre-
ses més”. Al Coworkthink, 
els negocis hi solen estar 
“entre tres i quatre anys de 
mitjana”, el temps necessari 
perquè “una idea que ja fun-
cionava faci un pas més ubi-
cant-se en un local físic, es 
consolidi i s’independitzi”.    
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Vila, a la nova zona per a treballs audiovisuals de Coworkthink

    ESPAI ESPECIAL
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Un any després que entrés en vigor 
a  Vic, Manlleu i 59 ciutats més de 
Catalunya la llei per contenir els preus 
de lloguer, el Departament de Justícia 

preveu portar a govern aquest octubre 
la memòria preliminar de la nova llei 
d’arrendaments de béns amb l’objec-
tiu de construir un mercat de lloguer 

més estable. D’aquesta manera, a part 
de contenir els preus en les zones ten-
ses, Justícia també vol posar fil a l’agu-
lla a les noves formes de lloguer. 
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Contracte
nous (2020)*

Mitjana
del preu de 
lloguer 2021 

**

Mitjana
preu lloguer 

2020

Mitjana
preu lloguer 

2015

% variació 
2015-2020

Alpens 9 - 344,44 - -
Balenyà 78 515,53 488,18 358,84 36
Calldetenes 27 533,75 577,41 408,88 41
Centelles 155 546,67 547,11 404,23 35
Espinelves 10 - 540,00 397,50 35
L’Esquirol 40 463,08 426,84 376,00 13
Folgueroles 26 500,63 529,42 419,11 26
Gurb 10 - 670,00 560,00 19
Manlleu 301 424,58 451,56 359,65 25
Les Masies de Voltregà 16 409,25 490,31 380,54 28
Montesquiu 22 384,53 400,09 316,67 26
Muntanyola 8 - 778,13 - -
Olost 10 500,00 447,50 380,00 17
Oristà 7 578,33 500,00 - -
Perafita 7 - 436,43 - -
Prats de Lluçanès 23 410,56 423,57 353,81 19
Roda de Ter 103 468,14 467,13 353,21 32
Sant Bartomeu del Grau 8 - 563,75 400,29 40
Sant Boi de Lluçanès 5 523,67 - 365,00 -
Sant Hipòlit de Voltregà 39 485,54 451,88 335,92 34
Sant Julià de Vilatorta 32 602,83 543,13 422,82 28
Sant Martí de Centelles 23 525,22 458,70 376,59 21
Sant Pere de Torelló 30 418,23 343,70 357,66 -3
Sant Quirze de Besora 29 367,50 358,91 356,43 0
Sant Vicenç de Torelló 17 438,28 435,88 311,22 40
Santa Eugènia de Berga 27 515,45 540,37 437,81 23
Santa Eulàlia de Riuprimer 18 525,00 688,33 427,19 61
Seva 45 947,50 599,55 454,51 31
Taradell 122 577,46 528,85 387,22 36
Tona 133 540,01 553,82 384,14 44
Torelló 237 445,50 451,07 350,60 28
Vic 1.136 543,20 568,79 441,24 28
Viladrau 17 402,71 557,65 443,00 25
Vilanova de Sau 7 - 589,29 - -
OSONA 2.807 513,02 522,75 406,25 28

Campdevànol 33 357,69 401,49 334,24 20
Camprodon 22 578,57 462,50 422,08 9
Gombrèn 7 - 423,93 - -
Llanars 5 - - - -
Planoles 6 - 421,97 - -
Ribes de Freser 19 502,46 450,63 358,89 25
Ripoll 248 385,24 386,97 317,36 21
Sant Joan de les Abadesses 48 399,67 385,50 283,55 35
Sant Pau de Segúries 9 506,82 553,99 268,13 106
RIPOLLÈS 415 404,82 404,74 327,86 23

Calders 17 - 536,71 371,00 44
Castellcir 14 664,29 620,36 688,89 -9
Castellterçol 78 558,00 511,50 415,58 23
Collsuspina 5 - - - -
L’Estany 7 - 553,57 - -
Moià 158 465,77 463,67 391,05 18
Monistrol de Calders 10 - 407,93 - -
Sant Quirze Safaja 11 - 565,00 512,50 10
Santa Maria d’Oló 8 - 557,50 - -
MOIANÈS 308 539,10 497,26 411,64 20

Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya per municipis

NOTA: A partir de l’any 2015 només es publiquen les xifres del lloguer mitjà dels municipis amb més 
de 5 contractes registrats. Els anys anteriors, per manca de significació, no es publicaven les xifres 
del lloguer mitjà dels municipis amb menys de 50 contractes l’any.

*Només hi apareixen els municipis on es van registrar més de cinc contractes a l’Incasòl el 2020.
**Dades corresponents al segon trimestre de l’any.

OSONA

Mitjana anual del lloguer 
contractual (EUROS/mes)

RIPOLLÈS

MOIANÈS

Vic/Manlleu

Pol Baraza

Aquest setembre fa un any 
que va entrar en vigor a 
Catalunya la llei per con-
tenir el preu dels lloguers 
que van gestar el Sindicat 
de Llogaters i Llogateres i 
el Departament de Justícia 
i que va rebre el vistiplau 
del Parlament amb els vots 
favorables de Junts, ERC, 
Catalunya en Comú Podem 
i la CUP. Els objectius prin-
cipals de la llei eren, per una 
banda, evitar que un propi-
etari tingués via lliure per 
estipular el preu que vulgui 
en l’habitatge i, per l’altra, 
descongestionar les zones 
amb mercat d’habitatge 
tens, conegudes per haver-hi 
dificultats d’aconseguir un 
lloguer assequible. Entre els 
61 municipis als quals se’ls 
va aplicar la legislació, hi 
figuraven Vic i Manlleu, els 
dos únics d’Osona i el Ripo-
llès que tenen més de 20.000 
habitants i àrees de mercat 
tens, que juntament amb 
Igualada i Manresa esdeveni-
en els únics de la Catalunya 
Central. En general, la nova 
llei va ser ben rebuda per les 
administracions públiques, 
però Foment del Treball i els 
agents immobiliaris conside-
raven que atemptava contra 
el dret a la propietat privada 
i que, a més, fomentaria 
l’economia submergida. 

El Departament de Justícia, 
però, ja està treballant en la 
nova llei d’arrendaments de 
béns per “garantir el dret a 
l’habitatge, evitar l’especula-
ció i establir un marc jurídic 
que també respecti els drets 
del llogater”, explica la con-
sellera Lourdes Ciuró. La 
titular de justícia assegura 
que el nou text legislatiu, 
que preveu portar al govern 
la memòria preliminar de la 
llei aquest octubre, “solucio-
narà l’actual manca de regu-
lació de les noves formes 
de lloguer d’habitatge com 
poden ser el d’habitacions, el 
concepte de masoveria urba-
na, i millorarà el règim de 
formalització del contracte”. 

Rafa Cuenca, regidor 
d’Habitatge de l’Ajuntament 
de Manlleu, considera que 
amb un any “és difícil fer 

una valoració sobre l’efecte 
directe” de la llei de la regu-
lació de lloguers, però que és 
una legislativa positiva i que 
“com a més municipis s’apli-
qui, millor”. Cuenca explica 
que durant la pandèmia i la 
moratòria s’han notat alguns 
efectes, “però cal més temps 
per valorar si és efectiva”. En 
el ple del passat mes de juliol 
l’Ajuntament va sol·licitar 
la pròrroga perquè Manlleu 
s’inclogués de nou en la 
categoria de municipis amb 
mercat de lloguer tens. Una 
pròrroga que des del consorci 
esperen que es confirmi en 
les pròximes resolucions del 
govern. En relació amb com 
es veurà afectat el municipi 
pel que fa a la nova llei amb 
la qual treballa Justícia, 
Cuenca esmenta que “és un 
tema que està en tràmit” 
i que, en tot cas, “totes les 
mesures són benvingudes”, 
però que “han de venir acom-
panyades de recursos de les 
administracions”. 

Susagna Roura, regidora 
d’Habitatge de l’Ajuntament 
de Vic, explica que després 
de fer consultes amb dife-
rents immobiliàries per saber 
com s’havia implementat la 
mesura de regular els llo-
guers, observa que la majoria 
dels agents “estan empipats 
i moltes tenen un pla b per 
evitar-la”. “Feta la llei, feta 
la trampa”, diu. Així doncs, 
segons Roura, n’hi ha algunes 
que apliquen l’impost de béns 
immobles (IBI) a l’arrenda-
dor i d’altres que només llo-
guen habitatges a estudiants. 
D’aquesta manera, “en lloc de 
contracte d’habitatge en fa 
un de temporada i en treuen 
més rèdit a l’hora de llogar les 
habitacions”, explica. Alguns 
propietaris fins i tot preferei-
xen pagar abans el recàrrec 
de l’IBI dels seus habitatges 
“que llogar-lo al preu que 
està estipulat”. “Tothom 
s’espavila. No és la panacea”, 
diu la regidora, que insisteix 
que els problemes per trobar 
un lloguer assequible a la 
capital d’Osona hi segueixen 
sent. No pels preus que hi 
ha estipulats, sinó perquè hi 
ha manca d’habitatges. Igual 
que Manlleu, Vic també sol-
licitarà la pròrroga del mercat 
de lloguer tens. 

Destensar el 
mercat d’habitatge
Vic i Manlleu demanaran la pròrroga de 
la categoria de mercat de lloguer tens 
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La caserna està abandonada des del 1998, quan els efectius es van centralitzar a Vic fruit del desplegament dels Mossos 

Manlleu

Txell Vilamala

El febrer passat, després 
d’anys de litigi i que el con-
flicte s’hagués anat empan-
tanegant, l’Ajuntament 
de Manlleu i el Ministeri 
d’Interior van arribar a un 
acord per partir-se la finca de 
l’antiga caserna de la Guàr-
dia Civil. D’entrada, l’Estat 
volia recuperar el valor de 
l’edifici, que s’ha vist delmat 
per anys d’abandonament i la 
caiguda del mercat immobili-
ari, mentre que el consistori 
apel·lava a la titularitat del 
terreny i la competència de 
decidir-ne la qualificació 
urbanística. Per resoldre-ho i 
desencallar definitivament la 
situació, van arribar a l’acord 
de partir-se la finca. Això 
permetia al Ministeri no alie-
nar patrimoni sense obtenir-
ne cap rendiment i a l’Ajun-
tament, recuperar de franc la 
meitat del terreny que havia 
cedit el 1970 i complir l’ob-
jectiu de construir-hi pisos 
socials per a joves i gent 
gran. Com a contrapartida, es 
comprometia a modificar els 
usos de la parcel·la perquè la 
part que es quedarà l’Estat 
deixés de ser equipament 
públic i es pogués destinar a 
habitatge.

Fins aquí tot anava sobre 
rodes, però la Comissió d’Ur-
banisme de la Generalitat diu 
ara que perquè sigui efectiva 
la divisió de la finca cal que 
consti al POUM i que el nou 
planejament entri en vigor. 
Això descarta l’opció d’un 
pla parcial i una modificació 
puntual del PGOU del 1988, 
que era la maniobra que tenia 
prevista l’equip de govern. No 
vol dir que a la llarga no s’ar-
ribi al mateix port, sinó que 
és probable que tot plegat 
trigui més a consumar-se, ja 
que els tribunals van tombar 
l’últim POUM el 2015 i el 
que s’està redactant, aprovat 
inicialment al mes de juliol, 
encara té pendents informes 
d’organismes com l’ACA 
abans de tornar a passar per 
ple. Després, a més a més, 
faltarà l’OK definitiu de la 
Generalitat.  

Segons va explicar l’alcalde 
de Manlleu, Àlex Garrido 
(ERC-JfM), al ple de dimarts, 
“ara ja tenim clar com ha de 
ser la proposta. El que ens 
aconsellen és enviar-la al 
Ministeri i que se signi un 

Manlleu

N.P./T.V.

El 5 d’agost, en un ple 
extraordinari, l’Ajuntament 
de Manlleu aprovava el con-
curs públic per adjudicar la 
recollida de residus porta 
a porta. Un mes després, el 
dia 6 de setembre, la licita-
ció es va suspendre a través 
d’una resolució d’alcaldia. 
S’aprovava amb modifica-
cions i un nou termini de 
presentació dimarts passat, 
com a punt més destacat 
de l’ordre del dia del ple. El 
motiu de la suspensió del 
concurs són les objeccions 
que les empreses interessa-
des han fet als plecs de clàu-

sules, més de trenta segons 
l’oposició. La CUP i el PSC 
es van abstenir en l’apro-
vació de la nova convocatò-
ria, deixant clar que estan 
d’acord amb la implantació 
del porta a porta, però 
reclamant responsabilitats a 
l’equip de govern. 

“Que es facin 34 objecci-
ons i algunes es consideri 
que podrien portar a la 
impugnació d’un contracte 
de 26 milions d’euros, que 
fa temps que s’està treba-
llant, ens preocupa. Caldria 
fer autocrítica de què ha 
passat”, va dir Albert Gene-
ró (CUP), “en aquesta casa, 
cada vegada que hi ha hagut 
grans obres o contractaci-

ons ens hem trobat amb 
situacions similars”. Marta 
Moreta (PSC) va demanar 
més concreció i “saber si la 
responsabilitat d’aquests 
errors és jurídica, tècnica o 
política”. 

Destacant que s’han 
pogut esmenar, l’equip de 
govern recordava la comple-
xitat i magnitud del porta a 
porta que es vol tirar enda-
vant. “Ens ha d’enorgullir 
ser la primera població de 
Catalunya d’aquestes carac-
terístiques a fer una aposta 
de futur molt clara per un 
sistema més sostenible que 
l’actual”, va defensar l’al-
calde Garrido (ERC-JfM) 
abans de tancar el debat. 

S’ha suspès per les objeccions de les empreses als plecs de clàusules

Un segon concurs per 
adjudicar el porta a porta

La Generalitat supedita al POUM 
la divisió de la finca que ha de 
desencallar la caserna de Manlleu

Ajuntament i Ministeri van arribar a l’acord de partir-se-la l’hivern passat, després d’anys de litigi

acord dient que quan entri 
en vigor el POUM es produi-
rà aquesta divisió de l’espai”. 
Responent preguntes de la 
socialista Marta Moreta, 
també va assegurar que de 
tota manera el Ministeri ja 
pot procedir a l’enderroc de 
l’edifici: “Ens ha costat Déu 
i ajut arribar fins aquí i com-
parteixo amb tu que l’habi-
tatge social és una necessitat 
urgent”. 

Moreta, per la seva banda, 
va repassar el paper del PSC 
en les negociacions amb l’Es-
tat a l’hora de desencallar 
el futur de la caserna i va 
retreure al govern municipal 
que no hagi donat resposta al 
Ministeri sobre un esborrany 
de proposta: “Va arribar a 
l’Ajuntament el 26 de febrer. 
No podem entendre que hagin 
passat sis mesos i ells ens 
hagin hagut de tornar a pre-

guntar què en pensem. Hem 
d’accelerar l’enderroc i iniciar 
la construcció dels habitatges 
socials que tan necessaris són 
al nostre municipi”. 

Garrido va explicar que 
s’estava a l’espera d’Urba-
nisme de la Generalitat, 
però també admetia que no 
s’ha donat resposta abans 
al govern central a causa de 
diversos canvis de personal a 
dins mateix de l’Ajuntament.

El PSC crea 
estructura 
comarcal de 
partit al Moianès

Moià Tot i tenir represen-
tació a Moià i Sant Quirze 
Safaja i formar part de 
l’equip de govern del Consell 
Comarcal, el PSC no compta-
va amb estructura de partit al 
Moianès. Ara s’han constituït 
com a agrupació amb l’objec-
tiu de tenir una veu conjunta 
al territori i poder treballar 
específicament la realitat 
de la comarca més enllà del 
Vallès Oriental o Osona. 
Mentre comencen a caminar, 
fan gala del pragmatisme 
que els ha allunyat de les 
disputes entre partits a esca-
la nacional i destaquen que, 
arribant a acords amb ERC i 
Castell en positiu, han faci-
litat la governabilitat a Moià 
i el Consell Comarcal. S’ha 
escollit com a primer secre-
tari Enric Terencio. De cara 
a les eleccions municipals, 
l’objectiu és presentar llistes 
a tants municipis com sigui 
possible. En volen recuperar 
sobretot als pobles on ja havi-
en tingut representació, com 
ara Castellterçol. Q.C.

Concentració de 
suport a Txevi Buigas, 
que declara dijous  
als jutjats de Vic

Vic Diverses entitats inde-
pendentistes han convocat 
una concentració dijous a 3/4 
d’11 als jutjats de Vic. L’ob-
jectiu és fer costat a l’oso-
nenc Txevi Buigas, detingut 
el 23 de setembre de 2019 en 
el marc de l’operació Judes 
i que aquesta setmana està 
citat a declarar. Se’l jutja pel 
delicte de terrorisme. Dijous 
ha de tenir lloc la declaració 
indagatòria, un tràmit de la 
fase d’instrucció previ al tan-
cament del sumari, que des-
prés s’enviarà a l’Audiència 
Nacional per a la celebració 
del judici. Tal com avança-
va EL 9 NOU de divendres, 
Buigas s’acollirà al seu dret 
de no declarar, ja que les 
defenses dels encausats fan 
“una esmena total als plante-
jaments del jutge instructor”.

Camprodon urbanitza 
carrers de la zona 
residencial Maristany

Camprodon Els carrers de la 
Maniera i Poeta Joan Maria 
Guasch de Camprodon, a la 
zona residencial Maristany, 
han estat urbanitzats amb 
el finançament conjunt dels 
seus veïns i de l’Ajuntament. 
La creació d’enllumenat, 
aparcaments, asfaltat dels 
carrers, soterrament de 
serveis i enjardinament de 
l’espai han coincidit amb el 
final de l’estiu. J.R.
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EL 9 NOU

La detenció de Carles 
Puigdemont en aterrar a 
l’Alguer, dijous al vespre, va 
revolucionar l’aplec inter-
nacional de l’Adifolk que 
s’hi celebrava aquest cap de 
setmana, un aparador que 
any rere any dona a conèixer 
la cultura popular catalana. 
L’expresident de la Genera-
litat va passar menys de 24 
hores retingut –a les 6 de 
la tarda de divendres el jut-
ge el deixava en llibertat–, 
però el focus mediàtic no es 
va moure de Sardenya i els 
estrets carrers de l’Alguer, 
bastió del català a Itàlia, es 
van convertir en un plató 
improvisat ple de càmeres i 
periodistes corrent amunt i 
avall. Amb el teló de fons de 
les sardanes, els gegants o els 
esbarts, i sota l’atenta mirada 
de bestiari com la Mulassa 
de Vic, tot aquest rebombori 
el van viure en primera per-
sona les entitats d’Osona i el 
Ripollès que participaven a 
l’aplec, un esdeveniment que 
mou centenars de persones i 
que malgrat les circumstàn-

cies aquest 2021 també va 
mantenir el programa. “Ens 
vam assabentar de la notícia 
de la detenció quan érem al 
vaixell, venint cap aquí, i s’ha 
de dir que ens van caure els 
ànims a terra”, explica Jordi 
Juncà, de la coral de Cam-
prodon, “però que després 
el deixessin anar també va 
ser una injecció d’alegria”. El 

grup participava per primera 
vegada a la trobada interna-
cional de l’Adifolk i tenia la 
primera actuació a les 5 de 
la tarda de divendres: “Ens 
tocava el Cant del poble. Ho 
van retardar tot dues hores 
i pensàvem que hi hauria en 
Puigdemont, però finalment 
no va poder ser”. Tot i això, sí 
que van veure l’expresident 
de la Generalitat més tard, en 
ple bany de masses voltant 
pels carrers tot just sortir de 
la presó.

Entre la comitiva que 
l’acompanyava ja hi havia 
polítics, com la presidenta del 
Parlament, Laura Borràs, però 
no l’alcaldessa de Vic, que 
va marxar d’urgència diven-
dres al vespre amb altres 
representants de la cúpula de 
JxCat. Van fer nit a l’aeroport 
de Roma. Anna Erra explica 
que l’objectiu era fer costat a 
Puigdemont i “mirar si podí-
em ajudar d’alguna manera”, 

ja que “no ens pensàvem que 
el deixarien en llibertat”. Ella 
d’entrada no tenia previst 
volar a Sardenya per l’aplec 
de l’Adifolk, i així ho havia 
comentat amb els Sagals que 
portaven la Mulassa, però 
aquest diumenge a la tarda 
celebrava haver-hi coincidit: 
“Feien molt goig”. Ja a l’aero-
port, a punt per tornar a casa, 
destacava que als carrers de 
l’Alguer hi havia constatat de 

nou el fenomen Puigdemont: 
“La gent el desbordava. N’hi 
havia molta de catalana, però 
també italians que li demana-
ven fotos i, caminant amb el 
president Aragonès, se sen-
tien aplaudiments i tot eren 
mostres de reconeixement”. 

El regidor a l’Ajuntament 
de Prats Josep Vilà, membre 
dels Bastoners Estelladors, 
coincidia amb Erra a l’hora 
de subratllar les riuades de 

OSONENCS I RIPOLLESOS A L’APLEC. A dalt, els Cremats d’Olost i la Mulassa de Vic (Sagals d’Osona, amb l’alcaldessa Anna Erra). A sota, els     Bastoners Estelladors de Prats i la coral de Camprodon 
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Pesarrodona en un moment del seu parlament, aquest diumenge a la tarda a la plaça Major de Centelles

L’alcaldessa de Vic 
va volar divendres 
amb una comitiva 

de JxCat

‘Fenomen 
Puigdemont’ 

a l’Alguer
Osonencs i ripollesos que participaven a 
l’aplec de l’Adifolk han viscut de prop la 

detenció i posada en llibertat de l’expresident 

Homenatge a Centelles 
als defensors de l’esperit 
del Primer d’Octubre
La jornada, aquest diumenge, l’organitzava 
la Taula per la Democràcia

Centelles

Pol Baraza

Amb L’estaca de Lluís Llach, 
interpretada pels músics 
Marc Puigdomènech i Mòni-
ca Pou, es va donar el tret de 
sortida a l’acte sobre sobirana 
i justícia social que va orga-
nitzar la Taula per la Demo-
cràcia aquest diumenge a la 
tarda a Centelles. La jornada, 
dirigida pel pallasso i comedi-
ant Jordi Pesarrodona, que va 
ser inhabilitat com a regidor 
de Sant Joan de Vilatorrada 
per impedir que la Guàrdia 
Civil entrés a un col·legi elec-
toral l’1-O, tenia com a objec-
tiu homenatjar els defensors 
del Primer d’Octubre i rei-

vindicar les persones que 
pateixen repressió per estar 
vinculades amb moviments 
independentistes. 

En el cartell hi figuraven 
els noms de l’exconseller de 
Presidència Jordi Turull i el 
secretari general de Junts, 
Jordi Sànchez, però finalment 
no hi van assistir perquè es 
van desplaçar a l’Alguer arran 
de la detenció del president 
Carles Puigdemont, així com 
el vigatà Marcel Vivet i Roger 
Español, que també van ser 
baixa a última hora. No obs-
tant això, el més d’un cente-
nar de persones que es van 
aplegar a la plaça Major van 
poder conèixer de primera 
mà el testimoni del Germinal 

i l’Esther, dues de les perso-
nes encausades en l’operació 
Judes i que van ser aplaudi-
des pel públic entre crits de 
“no esteu sols”. En declaraci-
ons a EL 9 NOU, Esther expli-
cava que l’acte els permetria 
“donar a conèixer la nostra 
causa” i que “ens hem de 

defensar del muntatge polici-
al”. Germinal denunciava que 
“estem molt desmobilitzats i 
ens falta tornar a fer pinya”. 
“Sempre hem de sortir al car-
rer per defensar els nostres 
drets i aconseguir els que ens 
falten”, deia. Sílvia Soldevila, 
portaveu de Pigot Negre, va 

aprofitar l’acte per explicar 
el paper que juguen els grups 
de suport en les causes judi-
cials, que permeten “fer un 
acompanyament i un suport 
fiscal i monetari”. La jornada 
va concloure amb actuacions 
musicals i una sardana de 
germanor. 
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Concentració amb centenars de 
persones a la plaça Major de Vic

Vic La detenció de Carles Puigdemont va por-
tar centenars de persones divendres al vespre 
a la plaça Major de Vic, en una concentració 
convocada per l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI). Susagna Roura, 
segona tinent d’alcaldia, va ser l’encarrega-
da d’obrir l’acte en absència de l’alcaldessa, 
Anna Erra, que a aquella hora es desplaçava 
cap a l’Alguer per anar a donar suport a 
Puigdemont poques hores després de la seva 
posada en llibertat. Roura va denunciar la 
persecució de l’Estat espanyol contra Puigde-

mont i la resta de represalitats i va avisar que, 
si finalment es produís l’extradició, “seria el 
moment de sortir a defensar el resultat de l’1 
d’octubre”. Després de la lectura del manifest 
de l’AMI, a càrrec de representants de diver-
ses entitats que donaven suport a la concen-
tració, com l’ANC, Òmnium o el CDR de Vic, 
van intervenir els Cantaires per la llibertat. 
Els manifestants, dirigint-se cap al balcó de 
l’Ajuntament, van demanar la retirada de la 
bandera espanyola que un tribunal va obligar 
a tornar a penjar tot i que ja l’han cremat en 
dues ocasions. A la mateixa hora hi va haver 
actes reivindicatius a molts altres municipis 
d’Osona i el Ripollès.
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gent, però també de polítics, 
molts més que en les dues 
trobades internacionals en 
què el grup havia participat 
anteriorment, a Torí (2015) 
i Perpinyà (2016): “L’aplec 
al final ha acabat anant com 
cada any, però sí que m’ha 
sorprès l’elevada presència 
institucional. Els altres cops 
gairebé no hi havia ningú”. 

El seguiment de l’afer 
Puigdemont i l’interès per la 
situació a Catalunya és de les 
coses que també van cridar 
l’atenció a Joan Riera, de 
la colla de 17 persones que 
acompanyaven la Mulassa de 
Vic, tot i que es quedava amb 
la quantitat d’algueresos que 
parlen “la nostra llengua, 
com diuen ells. No tenen sen-
timent de ser independents 
de res, però sí de tenir una 
llengua pròpia. La sap gent 
de totes les edats, com una 
cambrera de l’hotel”.

A banda de la coral de Cam-
prodon, els Sagals d’Osona o 
els Bastoners Estelladors de 
Prats, també van participar a 
l’aplec els Cremats d’Olost o 
els Geganters de Manlleu. A 
la comitiva que acompanyava 
la consellera Victòria Alsina 
hi havia el secretari d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, 
Gerard Figueres, que actual-
ment viu a Vic.OSONENCS I RIPOLLESOS A L’APLEC. A dalt, els Cremats d’Olost i la Mulassa de Vic (Sagals d’Osona, amb l’alcaldessa Anna Erra). A sota, els     Bastoners Estelladors de Prats i la coral de Camprodon 
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Dolors Collell, directora general de Professorat de Centres Públics, dimarts passat a Vic

La manlleuenca Dolors Collell 
és des del juny la nova directora 
general de Professorat i Centres 
Públics del Departament d’Edu-

cació. Tres anys abans va deixar 
de ser regidora a Manlleu per as-
sumir la direcció dels Serveis Ter-
ritorials a la Catalunya Central.

“La pandèmia ha generat 
un reconeixement social 
a la tasca dels mestres”
Dolors Collell, directora general de Professorat de Centres Públics

Manlleu

Guillem Rico

Com ha estat aquest inici 
de curs escolar, el segon que 
comença amb pandèmia, el 
tercer que afecta la pandè-
mia.

Ha començat amb norma-
litat però amb un context 
encara de pandèmia. El pri-
mer, quan ens va ensopegar 
la pandèmia d’una manera 
imprevisible, va ser el més 
dur perquè tancar tots els 
centres escolars no havia 
passat mai. El segon curs ja 
el vam planificar tenint en 
compte els requeriments que 
ens feia Salut, i aquest tercer 
curs diria que amb norma-
litat, amb una mica més de 
coneixement, tot i que les 
incerteses encara hi són. Si 
més no amb el convenciment 
que serà un curs com el pas-
sat, amb un èxit col·lectiu 
perquè vam poder tenir els 
centres oberts i va ser gràcies 
a l’esforç de molta gent.

Quina feina fa com a direc-
tora general de Professorat 
de Centres Públics?

És la gestió de tot el per-
sonal docent que treballa als 
nostres centres educatius de 
titularitat pública. Gestionem 
la provisió, les plantilles, 
els processos de selecció, 
les nòmines i evidentment 
també les polítiques de pro-
fessorat. 

Seria com la cap de perso-
nal del departament.

Sí, per entendre’ns en lloc 
d’una empresa seria el depar-
tament.

La pandèmia ha suposat 
un canvi en la manera de 
treballar.

La pandèmia ens ha tornat 
a fer conscients de com en 
som de vulnerables, els éssers 
humans. En una professió 
com la nostra, persones que 
teníem molta experiència 
com jo mateixa, et trobes 
davant d’una situació total-
ment nova, desconeguda, 
amb una crisi social, sanitària, 
econòmica, educativa molt 
greu i això obliga a canviar 
moltes coses. Fer-te conscient 
d’aquesta vulnerabilitat per 
una altra part et fa conscient 

de les fortaleses. També s’ha 
generat un reconeixement 
social a la tasca dels mestres, 
ha ajudat a ressituar un col-
lectiu que ha sabut reaccionar 
amb responsabilitat. 

Fa un any deia que si s’en-
carava com una oportunitat 
en sortiríem reforçats.

Com totes les crisis, si 
sabem sortir-ne aprenent-ne 
ens farà encara més forts, 
no tens gaires més camins. 
O bé et tanques, et reclous, 
t’enfonses i et deprimeixes o 
acceptes que és una situació 
que tu no pots canviar però sí 
que pots canviar la teva acti-
tud davant d’allò que passa i 
el que fas és ser més generós, 

Com valora la reacció de 
l’alumnat?

Hem descobert unes acti-
tuds i uns comportaments, 
per exemple en la Secundà-
ria, que tradicionalment pot 
semblar més passota i s’ha 
mostrat molt responsable, 
molt conscient; també els més 
petits i les famílies.

La Covid ha fet accelerar 
l’aplicació d’eines digitals. 

És una de les coses positi-
ves, ja estava planificat però 
per desenvolupar-lo amb més 
temps. Fa veure la necessitat 
que hi ha de tenir un alumnat 
i un professorat competent 
digitalment. El pla digital que 
hem desplegat és una experi-
ència única a l’Estat espanyol 
i fins i tot diria a Europa. 

Però en alguns moments 
es perd la presencialitat.

La presència en educació 
és insubstituïble, això també 
ens ho ha demostrat la pandè-
mia: més que mai l’escola és 
necessària, per l’alumnat més 
vulnerable, per la socialitza-
ció, és imprescindible tenir 
presència a l’escola.

No poder barrejar grups, 
no trencar barreres ha fre-
nat el canvi en innovació 
pedagògica?

L’educació sempre està 
en canvi constant. És cert 
que darrerament es treballa 
molt més per competències, 
hem passat d’una educació 
academicista, que el que 
feia era transmetre uns 
coneixements, a formar pel 
segle XXI, que demana unes 
habilitats diferents a les que 
podíem haver après nosaltres 
o fins i tot els nostres pares o 
avis. Els alumnes han de ser 
competents digitalment, però 
també han de tenir habilitats 
comunicatives, han de saber 
treballar en equip, saber 
resoldre problemes comple-
xos i tenim com a mostra el 
que ha passat amb la pan-
dèmia. Les noves habilitats 
també requereixen una altra 
manera d’aprendre.

La voluntat és que el canvi 
arribi fins al Batxillerat?

Ja estem desenvolupant els 
nous currículums d’un Batxi-
llerat també més competen-
cial perquè és en si finalista i 

no és només una preparació 
per entrar a la universitat, 
té moltes més sortides per 
l’alumnat i també hem de 
pensar en aquesta altra visió, 
els alumnes han d’aprendre a 
aprendre perquè s’hauran de 
formar al llarg de la seva vida. 
No només pensant en el des-
envolupament professional, 
també en el personal.

Amb la pandèmia van 
augmentar les plantilles per 
reforçar. Es mantindrà?

La voluntat és aquesta que 
ens quedin en l’estructura. 
Amb el pla de govern estem 
convençuts que hi haurà 
millores molt importants i 
entre elles poder tenir unes 
plantilles amb més dotacions 
que permetran començar a 
plantejar baixades de ràtio, 
més suports, educació inclu-
siva... i tot allò que beneficia 
l’equitat i la qualitat del siste-
ma educatiu.  

Osona va ser el curs passat 
una de les comarques amb 
més grups confinats. 

És cert que comparat amb 
les altres comarques de la 
Catalunya Central l’impacte 
en grups confinats sempre 
va ser més alt que a la resta. 
Salut ens deia que era el 
reflex del que passava en la 
transmissió comunitària i per 
tant l’escola no es comportava 
de manera diferent. 

El model Vic, el model 
Manlleu que vostè sempre 
reivindica. Ha funcionat?

Sí que ha funcionat, perquè 
a més el pacte contra la segre-
gació escolar i el decret d’ad-
missió va en la línia del que 

estaven fent municipis com 
Vic i Manlleu. La inclusió i 
la no segregació és cosa de 
tots: el que passa al centre del 
costat també m’incumbeix a 
mi. El decret d’admissió dona 
eines perquè tots els centres 
sostinguts amb fons públics 
corresponsablement atenguin 
l’alumnat que té més neces-
sitats educatives derivades 
de situacions econòmiques 
desfavorides, de vulnerabi-
litat per pobresa o per altres 
factors. Si aconseguim que 
cada centre reflecteixi el seu 
entorn i els nens des de petits 
conviuen amb tota la diversi-
tat, això té un valor educatiu 
immens. En la diversitat 
aprenem tots i aquest canvi 
de mirada i de cultura és molt 
important. I el decret d’ad-
missió va en aquesta línia: 
donar eines perquè es pugui 
fer una distribució equilibra-
da de l’alumnat i aquest és el 
model Vic-Manlleu, no inven-
ta res el decret, beu de les 
fonts d’aquells llocs on això ja 
es posava en pràctica.

Tot i això en alguns cen-
tres no s’ha acabat d’acon-
seguir.

Evidentment. Hi ha un 
tema urbanístic, no és només 
d’escola, d’on es concentra la 
població més vulnerable, en 
quins barris. Les eines que 
abans no teníem ara ens per-
metran aquest reequilibri que 
s’ha mostrat en els models 
amb unes limitacions. L’ob-
jectiu és que a uns anys vista 
els centres que ara tenen més 
complexitat s’acostin més als 
que no en tenen tanta.

“La gestió durant 
la Covid ha estat 
l’experiència més 
dura de la meva 

vida professional”

“La Covid-19 ha 
fet accelerar el 

pla digital,  
únic a l’Estat  
i a Europa” 

“El pacte contra 
la segregació va 

en la línia del 
que s’estava fent 
a Vic o Manlleu” 

pensar més en els altres i 
donar el millor de tu mateix. 
A mi em va enganxar des dels 
Serveis Territorials, és l’expe-
riència més dura viscuda de 
la meva vida professional. Em 
va tocar assumir-la des d’un 
lloc de responsabilitat i l’úni-
ca cosa que et planteges és: 
què puc fer jo per ajudar, per 
ser un més, a sortir d’aquesta 
crisi i, per tant, intentes treu-
re el millor de tu mateix. 

Dilluns, 27 de setembre de 20218 L’entrevista
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Dolors Collell, directora general de Professorat de Centres Públics, dimarts passat a Vic

“No tanco la porta a la política local, 
però no m’hi veig en un futur proper” 
Manlleu

G.R.

Va ser regidora a Manlleu 
fins que va assumir el càr-
rec com a directora dels 
Serveis Territorials el 2018. 
EL 2019 va tancar la llista 
d’ERC a la qual es va sumar 
amb la seva formació, MES. 
Ha tancat la porta definiti-
vament a la política local?

No ho sé, de portes no ens 
n’hem de tancar mai cap 
perquè la vida dona moltes 
voltes, la vida té moltes eta-
pes, hi ha molts fronts, i en 
un moment determinat la 
política local va ser per mi 
una experiència molt enri-
quidora i a més viscuda en 
el moment del referèndum 
de l’1-O, de molt trasbals 
polític, de molta inquietud, 
molt intens. Compaginar la 
política local amb càrrecs 
com el que tenia als Ser-
veis Territorials era difícil 
perquè tot t’exigeix molt. 
La política local també, has 
d’estar al peu del canó, a 

peu de carrer i en aquell 
moment vaig deixar la regi-
doria. No se sap mai, el cuc 
de la política és com el del 
teatre. Sempre dic que de 
fet a mi qui em va inocular 
aquest cuc de la política va 
ser el conseller Maragall. 

Va ser el primer contacte 
amb la política?

Amb la política educativa 
va ser a través d’ell en un 
moment en què s’estava 
elaborant la LEC. Viure de 
primera mà això amb un 
animal polític com Mara-
gall amb aquesta intensitat 
i veure com la política té 
capacitat de transformació, 
va ser un descobriment. 
D’alguna manera això 
també queda, tens aquella 
sensació que alguna cosa 
té la política, una eina per 
transformar, per canviar i 
millorar la vida de les per-
sones. Malauradament, està 
molt desprestigiada. Però 
la política no és res més que 
el reflex de la societat, els 
polítics són com la gent del 

carrer, no és gent diferent. 
Com millor societat tindrem 
millors polítics tindrem.

Amb aquest cuc que diu 
que encara té per la polí-
tica, es veu encapçalant la 
llista d’ERC de Manlleu 
que tancava el 2019?

Ara estic totalment aboca-
da a la meva feina. A Man-
lleu hi ha un equip d’ERC 
amb molta gent jove, gent 
amb una perspectiva de 
creixement polític i que ara 
estan treballant ja a l’Ajun-
tament. Per tant, no és un 
tema que m’hagi plantejat. 
Tot just encetem una legis-
latura, dins d’Educació tam-
bé estic molt il·lusionada 
amb la nova etapa, amb una 
feinada ingent, i el meu con-
tacte amb la política local 
és el d’una manlleuenca 
que s’estima molt Manlleu. 
Tot el que pugui fer per la 
meva ciutat ho faré, però 
no és l’àmbit de política 
municipal en el que em veig 
en aquest moment ni en un 
futur proper.

Seguint totes les mesures de 
seguretat per la Covid-19

Organitza: Col·labora:

3a CURSA-CAMINADA D’ORIENTACIÓ POPULAR
DIUMENGE 3 D’OCTUBRE
TONA
Cursa-caminada adreçada a tothom on es
pot participar en grup, individualment,
famílies, parelles, amics...

Punt de sortida:
A les 9 del matí a la zona esportiva de Tona
(recorregut 3 hores). TiPus RogAine.
Brifing a les 9.30, sortida a les 10.00.

inscripcions (fins al 30 de setembre) i informació:
Al correu: cextona@cextona.cat
Al tel. 619 68 90 46

Crea la teva pròpia energia
Baixa el rebut de la llum

Pensa en el futur dels teus
Ara és el moment d’implantar

les plaques fotovoltaiques

ContaCta’ns:
ZonaSol

C. Ripoll, 31, Vic
Tel. 93 889 00 26

zonasol@zonasol.cat  / admin@friotex.comDissenyem i instal·lem “solar” des del 2008

Dilluns, 27 de setembre de 2021 9L’entrevista

CONSELLS BÀSICS
per anar a buscar bolets

Comproveu la previsió 
meteorològica abans de sortir1 Preneu punts de referència per 

orientar-vos: camins, barrancs, etc.5
Porteu roba adequada, menjar 
i aigua2 Adapteu l'activitat a la vostra

condició física i edat6
Agafeu mapes i sistemes GPS 
de localització3 Planifiqueu la tornada abans 

que es faci fosc7
No aneu sols4 Si us perdeu truqueu al 1128
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Vic

G.F.

En el ple del dilluns 2 de 
març de 2020 a Vic es va 
obrir una carpeta que final-
ment s’ha convertit en una 
caixa de trons. En aquella 
data, el govern municipal, 
amb majoria absoluta de 
Junts, va iniciar els tràmits 
per construir un aparca-
ment soterrat al parc Maria 
Àngels Anglada. Enmig de 
la sorpresa de l’oposició per 
l’aparició d’aquest projecte, 
Capgirem Vic, Esquerra i el 
PSC van coincidir a apuntar a 
la incoherència que els gene-
rava portar anys expulsant 
vehicles del centre històric i 
de cop voler-hi fer un apar-
cament amb modalitat de 
rotació. El juliol del mateix 
2020, i just quatre dies des-
prés que sortís a subhasta 
pública l’edifici del Seminari 
Vell –reformat però en desús 
des de fa 14 anys–, entrava 
d’urgència un punt al ple 

L’estira-i-arronsa continua
La construcció d’un aparcament soterrat al parc Maria Àngels Anglada de Vic escriu un nou 
capítol de desavinença entre el govern i l’oposició, que no descarta seguir per la via judicial  

Una posada en escena a la Sala de la 
Columna que no és cap casualitat
Vic “L’oposició va venir en bloc a aquesta 
sala a presentar un recurs, i en la seva queixa 
deien que ho feien perquè era un procés amb 
moltes irregularitats. Ara els hi han tombat 
tot”, deia l’alcaldessa, Anna Erra, només 
començar la valoració de la desestimació del 
recurs que es va fer aquest divendres. I és 

que el lloc escollit per desgranar l’esmena 
que el Tribunal de Contractes va fer al recurs 
presentat per l’oposició fa evident que les 
maneres no van agradar al govern munici-
pal. Erra i la regidora d’Urbanisme, Fabiana 
Palmero, van lamentar “l’atac al govern 
municipal”, però sobretot “als tècnics de 
l’Ajuntament” que havien redactat els infor-
mes del projecte. 
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Sant Bartomeu del Grau

G.R.

Els Agents Rurals investi-
guen l’origen i l’autoria de 
dos abocaments il·legals de 
trastos a Sant Bartomeu, a la 
zona de l’antic camí d’Albo-
quers, en un punt paral·lel 
a la carretera C-62. Segons 
l’alcalde, David Puyol (IxS-
BG), van localitzar els dos 
abocaments dilluns passat 
després de rebre l’alerta per 
part de l’Ajuntament d’Olost, 
on s’havia adreçat una veïna 
que els va trobar pensant que 
era en el seu terme. 

Llavors van posar els fets 
en coneixement dels Rurals, 
que en van aixecar acta. 
Segons Puyol, els agents els 
van dir que es tractaria “del 
mateix modus operandi” 

Un dels abocaments que han localitzat a l’antic camí d’Alboquers

municipal per tal d’avançar 
en la construcció de l’apar-
cament. L’oposició detecta-
va i denunciava que al seu 
entendre s’estava fent “un 
vestit a mida” al comprador 
de l’habitatge annex, que el 
setembre del mateix any es 
va adjudicar la Clínica Bayés. 

Des de llavors, l’estira-i-
arronsa a l’hora de defensar 
o criticar el projecte ha sigut 
constant i ha anat pujant de 
voltatge. El punt àlgid, fins 
al moment, es va viure el 
juny passat amb la presenta-
ció per part de l’oposició en 
bloc d’un recurs al Tribunal 
de Contractes. La sala ha 
tombat els arguments reco-
llits per Capgirem, Esquer-
ra i el PSC, i des de Junts 
remarquen que es tracta 
d’un projecte “demanat pels 
veïns” i que té com a objec-
tiu “donar vitalitat al centre 
històric”. Capgirem Vic, a 
través de la seva portaveu, 
Carla Dinarès, ja ha anunciat 
que no descarta continuar 
per la via judicial, “ja que ens 
mantenim en la posició de 
denunciar el que considerem 
polítiques de clientelis-
me”. Des d’Esquerra, Maria 
Balasch apunta que tot i la 
desestimació “continuem 
dient que tot aquest procés 
ni és transparent ni ètic”.      

Sant Bartomeu denuncia 
dos abocaments de trastos 
que provindrien del Ripollès

de fets similars que s’han 
detectat a altres municipis 
del Lluçanès, entre els quals 
Perafita i Oristà. L’alcalde 
diu que pels documents que 
van trobar a la zona, “les dei-
xalles provenen d’un mas de 
Sant Joan de les Abadesses”, 
ja que van detectar cartes 
bancàries amb adreça i un 
cubell d’escombraries amb 
rètols del Consell Comarcal 
del Ripollès. Hi afegeix que 
els altres abocaments simi-

Els fotògrafs Marc Sanyé i Bernat Cedó 
recullen els premis Miravisions 
Juneda (Les Garrigues) Marc Sanyé i Bernat Cedó, fotò-
grafs d’EL 9 NOU, van recollir dissabte a Juneda dos guar-
dons de la primera edició del Premi Miravisions de Foto-
periodisme, convocat pel magazín La Mira. Cedó va ser el 
guanyador en la categoria Estudiants per un retrat personal 
sobre com es va viure el confinament a casa seva, mentre 
que Sanyé, tercer premiat en la categoria Professional, pre-
sentava una fotografia d’una sèrie publicada al bisetmanari 
acompanyant una infermera del CAP de Torelló a fer visites 
domiciliàries a diferents pacients.
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lars “també provenen del 
Ripollès”. 

David Puyol assegura que 
“farem tot el que puguem 
perquè els enxampin” i 
lamenta les circumstàncies 
en un moment d’emergència 
climàtica i crisi ecològica. 
També el fet que el con-
sistori de Sant Bartomeu 
hagi d’assumir el cost de la 
retirada dels elements sense 
tenir res a veure amb el seu 
origen.

• Imprescindible experiència acreditable de mínim cinc 
anys com a comptable en assessoria, tant d’autònoms 
com de pimes.

• Es valoraran molt positivament coneixements en el 
programa Sage Despachos Connected.

• Contracte indefinit. Jornada completa.
• Incorporació immediata.

Consultoria de Vic busca

COMPTABLE
amb EXPERIÈNCIA per incorporar 
al seu Departament Fiscal.

Interessats envieu currículum a
treball@vic.el9nou.com
indicant la referència 99-184

Dilluns, 27 de setembre de 202110
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Responsables del Rotary Club Vic-Osona i de les entitats, divendres durant l’entrega dels diners recollits

Nati Rodway
i Vera

Viuda de Antonio Ruiz García
Ha fallecido cristianamente el día 25, a la edad de 88 años.

E.P.D.

Sus hijos, Antonia M. y Ulpiano, Mª del Pilar y Juan ( ), Juan 
José y Mario; nietos, biznietos y demás familia, en participarles 
tan sentida pérdida, les ruegan que la recuerden en sus oraciones 
y les agradecen las condolencias recibidas, así como la asistencia 
a la ceremonia de despedida.
También quieren dar las gracias al equipo de médicos, enferme-
ras y todo el personal del Hospital Universitari de Vic, por las 
atenciones recibidas.

Vic, setembre de 2021

Vic

EL 9 NOU

El Rotary Club de Vic-Oso-
na va superar amb nota la 
setena edició del projecte 
Il·lusions a Taula i va acon-
seguir 56.850 euros que 
serviran per donar suport a 
diversos projectes de la Fun-
dació Humanitària Doctor 

Trueta i l’Associació Tapís. 
Divendres es va fer l’entrega 
dels diners d’una edició que 
per culpa de la pandèmia 
no ha pogut comptar amb el 
tradicional sopar solidari al 
recinte firal del Sucre i que 
va consistir en un suplement 
de gairebé 30 pàgines que es 
va publicar divendres passat 
a EL 9 NOU, on constaven 

la llarga llistes d’empreses i 
entitats d’Osona que han col-
laborat en aquest setè repte. 
El president del Rotary Club 
de Vic-Osona, Carles Sans, 
va assegurar que s’havien 
“superat de molt les expec-
tatives”, ja que hi havia la 
incògnita de si aquest nou 
format podia funcionar. De 
cara a l’edició de 2023, Sans 

confia que es pugui recupe-
rar el format habitual que 
permet que el repte solidari 
sigui també una trobada soci-
al de la comarca d’Osona.

També va ser una novetat 
d’aquesta edició que les enti-
tats a qui es donava suport i 
se’ls feia un reconeixement 
eren dues, totes dues dedi-
cades a la integració dels col-

Protesta pel BBVA de la 
plaça de la Sardana de 
Manlleu
Manlleu Veïns i veïnes de Man-
lleu es van concentrar divendres a 
la tarda davant l’oficina del BBVA 
de la plaça de la Sardana per 
protestar pel seu tancament, que 
també comportarà la desaparició 
del caixer automàtic. A l’acte hi 
va intervenir l’exregidor d’ICV 
Miquel Sánchez (foto), així com 
altres ciutadans que denunciaven 
que al barri hi ha cada vegada 
menys serveis, la qual cosa difi-
culta la vida quotidiana a la gent 
gran i amb mobilitat reduïda. 
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Rosa Tomàs
i Godayol

Ha mort cristianament el dia 26, a l’edat de 61 anys.

A.C.S.

El seu espòs, Joan Bruguera Puigdollers; fills, Anna i Joan; mare, 
Pepeta, vídua de Joan; mare política, Carme, vídua de Joan; germans, 
M. Assumpta i Isidre, Núria i Domi; germana política, M. Carme, vídua 
de Jaume; nebots, oncles, cosins i tota la família, en participar-vos tan 
sentida pèrdua, us preguen que la recordeu en les vostres oracions.
Se celebraran les exèquies aquest dilluns, dia 27, a 2/4 de 4 de la tarda, 
a la Sala Multiconfessional del Tanatori de Vic.
Domicili: c. Bac, 21, Roda de Ter.
Capella ardent núm. 7 del Tanatori de Vic.
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Roda de Ter-Vic, setembre de 2021

Antònia Bardolet 
i Pujol

Vídua de Lluís Tort i Terrés
Natural de Torelló, ha mort cristianament

el 23 de setembre de 2021 a l’edat de 91 anys.

A.C.S.

Els qui l’hem estimat: fills i filles, Assumpta, Lluís, Antoni, Jaume, 
Josep, Montserrat i Joan, i cònjuges, Josep Maria, Dolors, Maite, 
Mª José, Carme, Agustí i Ares; nets i netes i besnets; germana, 
Assumpta, i germà, Josep; nebots, cosins i tota la família us ho 
comuniquem perquè en tingueu record.

La Garriga, setembre de 2021

Els centres educatius, 
amb la meitat de grups 
confinats que fa un any

Vic/Ripoll/Moià Els cen-
tres educatius d’Osona i el 
Ripollès van finalitzar la 
segona setmana de curs amb 
la meitat de grups confinats 
respecte a l’inici del curs pas-
sat. Segons dades d’Educació, 
entre les dues comarques en 
són 22, mentre que fa un any 
s’arribava a 50, 48 a Osona i 
2 al Ripollès. Aquest diven-
dres a la tarda n’hi havia 19 
de confinats en 13 centres 
d’Osona i 3 al Ripollès (tots 
a Campdevànol). Al Moianès 
ara per ara no en consta cap. 

La Trueta i el Tapís reben 56.850 
euros d’Il·lusions a Taula

lectius més vulnerables. En 
el cas de la Fundació Trueta, 
els diners serviran per com-
prar una màquina de grans 
dimensions per poder ampliar 
el servei que ja ofereixen a 
les empreses de destrucció de 
documentació confidencial. 
La Trueta, que compta amb 
24 treballadors, dona feina 
a persones amb disminució 
de més del 65% per malaltia 
mental. Gràcies a la donació i 
la compra de la nova màquina, 
es podran fer més contractes. 
Per aquest motiu, el seu presi-
dent, Carles Furriols, es mos-
trava molt agraït amb la mobi-
lització d’empreses i entitats 
d’Osona per donar aquests 
56.850 euros. El president 
de l’Associació Tapís, Antoni 
Cumeras, compartia l’agra-
ïment per una donació que 
permetrà accelerar el trasllat 
de l’entitat, que actualment 
estava repartida en tres seus, 
en una nau del barri de Santa 
Anna cedida per l’Ajuntament 
de Vic. Els diners també servi-
ran per mecanitzar el procés 
de triatge de roba, que l’enti-
tat recull a través dels conte-
nidors taronges que hi ha en 
diferents punts de la comarca. 
Aquesta és una de les diverses 
activitats que fa l’Associació 
Tapís i que permet donar fei-
na i acompanyament a unes 
70 persones, molts d’ells joves 
amb un elevat risc de vulne-
rabilitat.

Els diners de donacions serviran per crear ocupació per a persones vulnerables
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La detenció i posterior posa-
da en llibertat de l’expresi-
dent de la Generalitat Carles 
Puigdemont a Sardenya ha 
estat la notícia del cap de 
setmana. Puigdemont, que 
dijous viatjava a l’Alguer per 
reunir-se amb polítics sards 
i assistir a una trobada de 
cultura popular amb nodrida 
presència d’entitats d’Osona 
i el Ripollès, va ser detingut 
en arribar a l’aeroport per 
ordre del Tribunal Suprem. 
Després de passar una nit 
a la presó, l’endemà, diven-
dres, la justícia italiana el 
va deixar en llibertat sense 
mesures cautelars. L’episodi 

Puigdemont convida a algu-
nes reflexions.

D’una banda, és un senyal 
que l’engranatge de la jus-
tícia espanyola grinyola: 
excepte el Suprem i la fisca-
lia totes les parts considera-
ven que no hi havia ordre de 
detenció vigent. El desenllaç 
italià se suma a les decisions 
d’Alemanya i Bèlgica, que en 
el seu moment ja no es van 

avenir a concedir l’extradició 
de Puigdemont. Itàlia l’ha 
deixat en llibertat i, tot i que 
l’ha citat pel 4 d’octubre, tot 
apunta que arxivarà el cas. 

D’altra banda, i sense 
excloure el debat de les 
responsabilitats legals, la 
qüestió nuclear d’aquest 
nus és política. La detenció 
és un entrebanc per a la 
taula de diàleg, reactivada 

fa pocs dies. Aquest diàleg, 
al qual JxCat vaticina poc 
recorregut, difícilment podrà 
avançar sense resoldre la 
situació processal no només 
de Puigdemont, sinó d’altres 
encausats i de la resta de per-
sones a l’exili, entre les quals 
hi ha la secretària general 
d’ERC, Marta Rovira. En 
aquest context, la detenció, 
com en el seu dia ja va passar 

amb les causes al Tribunal de 
Comptes contra exalts càr-
recs de la Generalitat, repre-
senta un obstacle. És evident 
que els indults concedits per 
Pedro Sánchez van ser un pri-
mer pas per tornar a situar el 
conflicte al carril de la polí-
tica, d’on mai hauria d’haver 
sortit. Aquest moviment, 
necessari, ara ja es demostra 
insuficient. Cal aprofundir 
en la via política per explo-
rar sortides –la revisió de 
l’anacrònic delicte de sedició 
n’és una però n’hi pot haver 
d’altres– que situïn el debat 
en unes coordenades en què 
els governs puguin parlar i, 
alhora, governar. L’episodi de 
Sardenya no hi ajuda. 

Volcans, solucions explosives

Una resposta política 
al ‘cas Puigdemont’

La tragèdia del volcà de La Palma, 
per sort només amb conseqüències 
econòmiques i emocionals, sense 

cap víctima irreparable, dona a la nostra societat, a 
la nostra governança, a hores d’ara a Madrid, una 
oportunitat pregona per demostrar cintura i fer 
arribar als afectats la solidaritat de tots els ciuta-
dans. De fet, el govern és només de facto l’adminis-
trador dels béns del comú. I aquest cop és fàcil per 
simple. Ho han perdut tot. Per tant, no caben gaires 
demores en valoracions pericials, esbrinar si hi ha 
o no assegurances per ajustar les compensacions a 
la realitat. Tot, és el 100%. Ho tenen fàcil. A partir 
dels valors cadastrals saben el valor que ells donen 
als solars i les construccions de sobre. Per aquests 
valors cadastrals ens fan tributar per IBI, plusvà-
lues, patrimoni, transmissions, herències, etc. Són 
usuals les seves manifestacions que els dits valors 
representen aproximadament un 50% del valor de 
mercat. Àdhuc la vergonyosa sentència contra els 
nostres nou herois, la núm. 459/2019 del Tribunal 
Suprem, en el judici per rebel·lió, sedició, malver-
sació, desobediència i pertinença a organització cri-
minal (Déu-n’hi-do amb el “Más dura será la caída”, 
organització criminal, quina imaginació), ho admet 
al parlar de les valoracions dels locals emprats el dia 
gloriós de l’1-O als efectes de malversació. Causa 
revifada ara amb la detenció del president. El toro 
hispànic envestint orgullosament i cegament contra 
tots i tot. Catalans, govern Sánchez, Justícia Euro-

pea i Parlament Europeu.
Aplicant un increment raonable als valors cadas-

trals, un coeficient com fan ells en els tributs, de 
per exemple 1,5, ja es poden abonar aquestes quan-
titats. Si a 500 habitatges perduts d’un valor mit-
jà de 150.000 euros se’ls hi aplica, són 112 milions 
d’euros. Menys del 10% dels que van pagar a corre-
cuita al Sr. Florentino pel Castor, que també provo-
cava sismes.

S’hauria d’afegir un altre tant per cent fix pel que 
es diu aixovar, mobiliari, etc. Amb els valors cadas-
trals i l’aixovar, és com calculen les quantitats a 
pagar per herències, amb unes pautes establertes 
a l’hora de recaptar que no muten ni en situacions 
excepcionals. Així, el Consell del Notariat informa-
va que han augmentat un 72% les renúncies a les 

herències, fruit tant dels augments de morts per la 
Covid com per la tendència imparable que cada cop 
s’hereten menys diners en comptes corrents i els 
hereus no poden arribar a malvendre les propietats 
immobiliàries dels seus familiars dins dels sis mesos 
legals dels terminis. Aquesta pressa per recaptar 
mecànicament s’hauria d’aplicar ara als ajuts.

Per als que a més han perdut els negocis, plata-
ners, hotels, etc., a partir de les darreres liquida-
cions per IVA d’abans de la Covid, és a dir les del 
2018-2019, també se’ls poden aplicar coeficients 
automàtics sobre els beneficis que suposa el que 
han de pagar per IVA, i a partir d’ells valorar imme-
diatament els negocis.

Ja he dit que ho han perdut tot. No reconeixeran la 
seva parcel·la. De fet, no la podran trepitjar en anys, 
ni s’hi podrà edificar-cultivar en dècades donada la 
fragilitat i porositat de la lava dipositada, a més de 
no ser raonable seguir prop d’uns volcans que cada 
50 anys donen senyals d’activitat.

A partir d’aquestes indemnitzacions immediates, 
qui tingui assegurances i les vol, que renunciï a elles 
a favor de l’administració. La solidaritat arribaria a 
tothom.

Que no passi com en altres llocs com les Cases 
d’Alcanar, on les promeses d’ajuts per la riuada del 
2021 van acumular-se sobre els ajuts promesos i 
encara no rebuts del tot pels mateixos estralls del 
2018. No n’hi ha prou amb les visites del rei i el pre-
sident del govern a La Palma. Moltes declaracions 
que no us deixarem sols i no us faltarà res, però situ-
acions de catàstrofes volcàniques necessiten soluci-
ons explosives. A veure si s’hi posen, no sigui que 
quan algú faci un breu reportatge d’ací a un any, 
haurem de sentir el de sempre dels afectats.

Josep Pujadas Gil  
Enginyer industrial
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Vic

Natàlia Peix
Quin balanç fa dels primers 
mesos com a conseller?

El balanç és molt positiu. 
Hem intentat començar a 
fer sòlidament tota la feina 
que tenim per davant en els 
diferents àmbits d’economia, 
de fiscalitat, d’inversions i 
començar a treballar i elabo-
rar els propers pressupostos. 
I també crec que tot el govern 
estem fent una bona tasca, en 
general, al servei del país.  

Com canvia la vida un 
càrrec d’aquestes caracterís-
tiques en algú que ja havia 
estat en altes instàncies de 
l’empresa privada? 

Miri, al final, això forma 
part de la normalitat de molts 
països, sobretot de tradició 
anglosaxona. Ara m’omple 
d’honor i de joia poder ajudar 
a assumir tots els reptes que 
té Catalunya, des del punt 
de vista econòmic, empresa-
rial i de les llibertats i drets 
nacionals que hem d’acabar 
d’assolir.

Com ha viscut la tensió 
entre Esquerra i Junts pels 
noms a la taula de diàleg 
amb el govern espanyol?

Penso que hauríem de des-
dramatitzar-ho. Forma part 
de qualsevol govern de coali-
ció que hi hagi discrepàncies 
sobre un tema concret. JxC 
va ser completament lleial 
al govern i al president de 
Catalunya. Va proposar uns 
noms perquè entenem que és 
una taula de diàleg eminent-

Llotja de Bellpuig (20-9-21)

CONILL: 2 (+0,06)
POLLASTRE VIU: 0,95 (+0,06) – 1,17 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,62 (+0,09) – 1,90 (=) 
OUS: xl: 1,34 - l: 0,88 - m: 0,82 - s: 0,60 (+0,02) 
GALLINA LLEUGERA: 0,06 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,30 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (24-9-21) 

PORC: 1,529 / 1,541 (-0,035)
GARRINS RAÇA: recollida: 20 / 22 (-3)
PARTIDA GRAN: 35,50 / 37,00 (-2)
ANOLLS (des de 351 kg): 4,10/3,94/3,72/3,43 (+0,03)

VEDELLS (fins a 350 kg): 4,15 /3,95/3,77 /3,55 (+0,03)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,62/ 3,54/ 2,28 (+0,03)
FRISONS (fins a 210 kg): 3,45 / 3,35/ 1,85 (+0,03)
VEDELLA (261/300 kg): 4,23/4,09/ 3,94/ 3,57/2,91 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 4,29/4,13/ 3,98/ 3,66/ 2,90 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 4,34/4,14/3,99/3,69/2,92 (=)
VACA: 3,35 / 3,15 / 2,95 / 2,40/ 1,85 / 1,65 (=)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 100 / 215 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (24-9-21)

PORC VIU selecte: 1,159 (-0,026) 
LLETÓ 20 kg: 18,00 (-1)   
XAI (23 a 25 kg): 3,60 (+0,03)  
XAI (25 a 28 kg): 3,45 (+0,03)  
OVELLA DE VIDA: 70 /u (=)  

BLAT PINSO: 260 (+5)
BLAT PA: 268 (+3) 
MORESC: 266 (-6)
ORDI LLEIDA: 242 (+3)   
COLZA: 540 (+10)

Llotja de Barcelona (21-9-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 410/t (+5)
MORESC UE: 273/t (–5)
BLAT: 257/t (+5)
ORDI PAÍS: 243/t (+3) 
FARINA DE PEIX: 1.120/t (=)
GIRA-SOL: 205 (+7)
MILL: 450/t (+20)
COLZA: 300/t (=)
SORGO: s.c. L

ment polític. Ara bé, aquests 
noms no van encaixar i, amb 
tota normalitat, vam donar 
suport a la taula de diàleg, 
però ens vam abstenir de 
l’aprovació d’aquest punt en 
el consell executiu. I, dit això, 
li puc dir que aquest conseller 
i tot JxC celebrarem enorme-
ment que aquesta taula de 
diàleg vagi endavant i assolei-
xi els seus objectius. 

S’ha parlat de finança-
ment i de dèficit fiscal a la 
taula de diàleg? Vostè hi ha 
posat noves xifres. El 2017 
es parlava de 16.000 milions 
d’euros i recentment vostè 
ha parlat d’entre 18.000 i 
20.000 milions d’euros.

Sí. És el càlcul que fem. 
Amb les xifres que tenim, que 

són de l’any 2015-16, traslla-
dades a avui, estaríem parlant 
d’uns 18.000 milions d’euros 
d’infrafinançament. Alesho-
res, aquesta taula? Com he dit 

abans és una taula eminent-
ment política. Paral·lelament 
tinc reunions bilaterals amb 
la vicepresidenta Calviño del 
govern d’Espanya i amb la 
ministra Montero per avançar 
en altres temes més de tipus 
econòmic i de finançament. 
Des del meu punt de vista 

no hi hauria de ser, però si el 
dèficit fiscal es resol a la taula 
de diàleg també ho signaré i 
ho celebraré.

És compatible l’ampliació 
de l’aeroport del Prat amb la 
preservació de la Ricarda?

Em costa molt dir-li perquè 
el president d’Espanya quan 
va venir a la taula de diàleg, 
que era per aproximar posici-
ons, l’única cosa concreta que 
va dir és que ens oblidem de 
l’ampliació.

Prop de 200 agents econò-
mics van signar un manifest 
reclamant aquesta ampliació 
a Catalunya i hi ha hagut 
també reaccions contun-
dents contra el govern català 
per la suspensió de l’ampli-
ació.  

El més important de l’ae-
roport és que reforci les 
seves connexions internaci-
onals. Barcelona és un gran 
aeroport. Té 65 connexions 
directes a escala interna-
cional. Aena gestiona 46 
aeroports. El 2015, l’aeroport 
de Barcelona era el que més 
benefici donava a Aena: 339 
milions (27 milions el de 
Madrid), el 52% dels benefi-
cis d’Aena eren de l’aeroport 
de Barcelona. Des de l’any 
2016 fins avui ha passat de 
25-26 milions a 50 milions de 
passatgers. Per tant, és d’ima-
ginar que el benefici seguirà 
igual. L’aeroport de Barcelona 
necessita i mereix inversions. 
Ara bé, que un aeroport sigui 
un hub internacional de con-
nexions no depèn de tenir 
300 metres més de pista. Si 
el gestor tècnic del sistema 
d’aeroports no decideix que 
hi ha uns vols internacionals 
que en lloc d’anar i sortir de 
Barajas surten de Barcelona, 
no et serveix de res.

Quines han de ser les 
grans prioritats dels pressu-
postos?

Malauradament tindrem 
uns recursos que no són els 
que necessitem. Porto tres 
mesos treballant amb els dife-
rents departaments i veient 
les necessitats que té cadas-
cun. Sumant-ho tot neces-
sitaria cinc vegades més el 
pressupost que tindrem. Cinc 
vegades més! I li puc asse-
gurar que totes són neces-
sitats de país. Al final, amb 
el pressupost que tinguem, 
prioritzarem dos àmbits: la 
recuperació social del país i la 
dinamització econòmica.  

Vostè ha parlat d’intentar 
buscar el màxim consens en 
aquests pressupostos. El soci 
preferent és la CUP?

Així és. Tenim una majoria 
independentista del 52% i ja 
ho sabem que és difícil, però 
tant la CUP com el govern 

Jaume Giró (Badalona, 1964) és el 
conseller d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat, a proposta de Junts per 
Catalunya. Va culminar una dilatada 

experiència a l’empresa privada com 
a director general de la Fundació La 
Caixa (2014-19). En aquesta entrevis-
ta, que es va fer abans de la detenció 

de Carles Puigdemont a Sardenya, 
parlem dels principals reptes eco-
nòmics del país i de com encara els 
pressupostos de la Generalitat.

“Necessitaria cinc vegades més   
el pressupost que tindrem” 
Entrevista a Jaume Giró, conseller d’Economia i Hisenda
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Giró diu que l’aeroport del Prat “necessita i mereix inversions” i recorda que és el que més benefici dona a Aena

“Celebrarem 
enormement que 
la taula de diàleg 
vagi endavant”
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hem de fer un esforç per arri-
bar a un acord.  

En la recuperació post-
pandèmica hi han de jugar 
un paper clau els fons euro-
peus. Vostè ha reclamat la 
cogestió d’aquests fons a 
l’Estat espanyol. 

De moment el que se sap 
són notícies que no ens agra-
den: que aniran arribant uns 
projectes que es decidiran a 
Madrid i que ens diran aquí 
com els hem d’implementar 
concretament i amb quines 
causes finalistes. Però estem 
treballant, i hem tingut diver-
ses reunions en aquest sentit, 
per aconseguir que puguem 
codecidir i cogestionar 
aquests fons. Les comunitats 
saben millor que ningú el que 
convé en cada moment. 

Sobre una altra qüestió 
d’actualitat, els rècords del 
preu de la llum, és partidari 
de limitar els beneficis de 
les elèctriques tal com pre-
tén el govern espanyol?

Un fet evident és que tal 
com estan funcionant avui els 
preus de l’electricitat no com-
pleixen el mínim criteri  d’efi-
ciència. El que no té sentit és 

que amb la cistella de fonts 
d’energia no es prioritzin 
aquelles energies més eco-
nòmiques i més renovables. 
Avui el sistema de preus no 
es concreta així. De tal mane-
ra que el que arriba és un 
preu que no té cap lògica amb 
l’oferta-demanda. Més que de 
limitar, soc partidari de can-
viar allò que no funciona. I 
el sistema de preus actual no 
funciona.

Vostè formava part de la 
candidatura de Joan Laporta 
a les eleccions a la presidèn-
cia del Barça i estava cridat 
a ser el vicepresident econò-
mic, però va decidir deixar el 
projecte. Per què?

Al final, d’acord amb el 
Jan [Laporta], un cop vam 
aconseguir l’objectiu que era 
guanyar les eleccions, vaig 
fer un pas al costat. Durant 
la campanya vaig posar tot 
el meu esforç i el criteri que 
vaig poder per explicar com 
la massa salarial era un punt 
feble en l’economia del club 
i que s’havia de reduir dràsti-
cament i refinançar el deute 
que tenia el Barça. I un cop 
vam guanyar, discretament, 
vaig marxar. No li puc dir 
res més. Crec que vaig fer en 
tot moment, d’una manera 
honesta i discreta, el que 
havia de fer.

Creu que era inevitable la 
sortida de Leo Messi?

No l’hi puc dir. Cregui’m que 
no m’agrada opinar dels llocs 
on no soc. Per tant, segur que 
van buscar el millor pel club.

Manifestació a Vic  
pels drets laborals  
a la indústria càrnia

Vic Més d’una quarantena de 
persones es van manifestar dis-
sabte pels carrers de Vic con-
vocades per Càrnies en Lluita i 
amb el lema “Ni assetjaments, 
ni acomiadaments”. La convo-
catòria comptava amb el suport 
de diverses entitats com el sin-
dicat COS, entitats feministes 
de la comarca d’Osona i Cap-
girem Vic, entre d’altres. Va 
sortir de la plaça de la Noguera 
i va recórrer els carrers fins a 
la plaça del Pes. 
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“[Amb Laporta] 
vaig fer, en tot 

moment, el que 
havia de fer”
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: Trieu un màxim de 3 candidats i marqueu-los amb una 
creu. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i envieu la pàgina 
sencera a: plaça de la Catedral, 2, de Vic, indicant la referència 
Osonenc 2020. El candidat que rebi més vots serà l’osonenc del 2020. 
Podeu participar tants cops com vulgueu.
També podeu votar a través de EL9NOU.CAT. Una vegada estigueu 
registrats, només es podrà votar un cop per persona.

: Les votacions es tancaran
el 29 d’octubre de 2021.

Nom i cognoms.................................................................................................

Adreça ..................................................................................................................

 Telèfons  .............................................................................................................. 

Població ...............................................................................................................

Subscriptor   SÍ              NO Col·labora:

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament i en 
endavant, EL 9 NOU) amb la �nalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com 
imatge 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 �nalitats periodístiques. Pot consultar 
informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat

 4 entrades al 
Museu Nacional d’Art 
de Catalunya MNAC

Dilluns, 27 de setembre de 202116



La pilot manresana del Moto Club Riuprimer Gas i Rocs va aconseguir el títol de campiona estatal 
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EL 9 ESPORTS
Dilluns, 27 de setembre de 2021

Josep Garcia i Mireia Badia brillen al Campionat d’Espanya disputat al Lluçanès

Gaudint del 
millor enduro (Pàgina 25)

Nova victòria 
del CP Manlleu 
i desfeta del 
Voltregà a Alcoi

(Pàgina 18)

Derrota del 
Camprodon 
al camp del 
Besalú

(Pàgina 21)

(Pàgina 24)

El CB Vic perd 
amb el Martinenc  
i cau eliminat de 
la Lliga Catalana
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OK LLIGA

El Manlleu trepitja fort
Un gol de Dídac Alonso a un minut per al final dona la segona victòria de la Lliga als groc-i-vermells
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Biel Pujadas, amb els braços aixecats, celebra la victòria del Manlleu amb Dídac Alonso i Aleix Esteller al fons 

Sant Sadurní d’Anoia

EL 9 NOU

Dos partits, dues victòries. 
El Martinelia CP Manlleu 
continua amb bon peu en el 
seu retorn a l’OK Lliga i dis-
sabte al vespre va guanyar el 
segon partit consecutiu de la 
temporada al superar el Noia 
Freixenet per 3 a 4. El gol de 
la victòria va arribar a manca 
d’1min 24seg per al final del 
partit amb un potent xut de 
Dídac Alonso que donava la 
victòria al conjunt osonenc. 
El partit havia començat bé 
pel conjunt de Quim Casalí 
i Arnau Casanovas, però a la 
segona part es va complicar 
i els manlleuencs van haver 

de capgirar un 3 a 1 en contra 
per acabar guanyant 3 a 4. 

Marc Pujadas va marcar 
l’únic gol d’una primera part 
dominava pel Manlleu però 
que no va saber rematar 
la feina. En els primers 25 
minuts els dos conjunts van 
disposar d’un llançament 
de falta directa cadascun, 
sense encert. De fet, en tot 
el partit el Noia va tenir qua-
tre faltes directes però a la 
porteria es va trobar amb un 
gran Arcas.

L’empat a 1 pels locals 
va arribar just començar el 

segon temps, amb un Man-
lleu que no va sortir bé i 
es va trobar amb un Noia 
revulsiu. Esteller marcava el 
segon gol i entremig el Noia 
disposava de faltes directes 
que Arcas podia aturar. En el 
minut 35, Eloi Mitjans feia 
el tercer i el partit es compli-
cava per a un Manlleu que 
no havia dit l’última paraula. 
En els darrers deu minuts va 
arribar la reacció visitant. El 
gol de Borregán de bola atu-
rada va posar de nou el Man-
lleu dins del partit davant un 
Noia que continuava fallant 

faltes directes. El mateix Bor-
regán feia l’empat a 3 en el 
minut 44. Els manlleuencs no 
es conformaven amb l’empat 
i van continuar buscant els 
tres punts. Borregán va fallar 
una directa, però a poc més 
d’un minut per al final va 
aparèixer Dídac Alonso, que 
acabava un contraatac amb 
un fort llançament i aconse-
guia batre per quarta vegada 
el porter local Xus Fernández 
i donava els tres punts al seu 
equip. Amb aquest resultat, 
el Manlleu es manté imbatut 
en aquest inici d’OK Lliga. 

Noia Freixenet 3

Fernández, Esteller, Salvadó, Mitjans, 
Roc Pujadas –cinc inicial–, Costa, De 
Rueda, Gerard i Tormo. 

Martinelia Manlleu 4

Arcas, Navarro, Biel Pujadas, 
Borregán, Alonso –cinc inicial–, Marc 
Pujadas, Fernández i Franci. 

ÀRBITRES: Aleix Gorina i Tània 
Pardo. Van ensenyar targeta blava 
als locals Xavier Costa i Roc Pujadas 
i als visitants Marc Pujadas i Dídac 
Alonso. 

GOLS: 0-1, Marc Pujadas, min 9; 1-1, 
Costa, min 29; 2-1, Esteller, min 31; 3-
1, Eloi Mitjans, min 35; 3-2, Borregán 
(f.d), min 41; 3-3, Borregán, min 44; 
3-4, Dídac Alonso, min 49. 

El Patí Vic tanca 
la Lliga Catalana  
amb una derrota

Vic El Patí Vic va finalit-
zar aquest dissabte la seva 
participació a la Lliga Cata-
lana Plata amb una derrota 
davant el Vilanova per 2 a 4. 
En l’únic partit que els viga-
tans han jugat com a local 
en aquesta competició, que 
es va iniciar el passat cap de 
setmana, els vigatans no van 
poder superar un conjunt 
molt més rodat i efectiu. 
Els gols vigatans els van fer 
Albert Grau i Uri Ramírez. 
Amb aquesta derrota, el Patí 
Vic ha acabat tercer del seu 
grup amb 3 punts després 
d’una lligueta amb tres par-
tits i amb una sola volta. La 
victòria la van aconseguir 
dimecres davant el Shum per 
5 a 6 en un gran partit dels 
blanc-i-vermells. Van marcar 
Albert Grau, Mateos, Ramí-
rez, Buxaderas i Mestres. La 
final a 4, que es disputarà 
el proper cap de setmana, la 
jugaran els quatre primers de 
cada grup: Sant Feliu, Arenys 
de Munt, Barça i Sant Just. 

Victòria del Manlleu 
en el debut a Lliga 
Catalana femenina

Sant Cugat El Martinelia 
CP Manlleu va guanyar per 
3 a 0 en el primer partit de 
la Lliga Catalana disputat 
divendres al pavelló de Man-
lleu. Joana Comas va marcar 
els dos primers gols a la pri-
mera part per a l’equip que 
dirigeix Jordi Boada, mentre 
que Júlia Cabré va fer el 3 a 
0 definitiu a la segona part. 
Les osonenques van dominar 
clarament el partit, sobretot 
després del primer gol que va 
deixar molt tocat el conjunt 
que dirigeix Beto Borregán, 
que no es va refer del gol 
encaixat. El proper partit de 
les manlleuenques serà l’1 
d’octubre contra el Mataró. 
D’altra banda, el debut del 
Voltregà a la competició serà 
el proper cap de setmana 
contra el Girona. 

La segona part va ser molt 
intensa i l’Alcoi es va posar 
de seguida per davant amb 
dos gols. Vargas escurçava 
la diferència, però amb dos 
minuts fatídics el Voltregà 
abaixava la guàrdia i l’Alcoi 
marcava tres gols que posa-
ven el marcador amb un 6 
a 2, molt difícil de capgirar. 
Formatjé va ser l’autor dels 

dos gols de falta directa i va 
fer l’assistència del cinquè. 
Tot i que encara quedaven 
deu minuts per al final del 
partit i que aquest estava 
decidit, l’Alcoi no en tenia 
prou, i en els darrers dos 
minuts va arrodonir la goleja-
da amb el 8 a 2 definitiu que 
deixa el Voltregà sense pun-
tuar després de dos partits. 

Alcoi

EL 9 NOU

Ferran Formatjé va ser el 
botxí del Voltregà en la des-
feta que el conjunt blanc-i-
blau va encaixar a Alcoi. El 8 
a 2 no reflecteix la diferència 
d’un partit que va ser més 
igualat, però els locals, amb 
un inspirat Formatjé, van ser 
molt efectius. 

Formatjé va avançar el 
seu equip als dos minuts de 
joc, deixant enrere Vargas i 
superant Lino. Arnau Canal 
va empatar des del punt de 
penal. La primera part va ser 
amb moltes alternatives a 
la pista i qualsevol dels dos 
equips hauria pogut marcar. 
L’Alcoi va tenir les més cla-
res: un pal i un penal desa-
profitat. 

Pas Alcoi 8

Guiri, Ferran Formatjé, Cañellas, 
Morales, Pérez –cinc inicial–, 
Domínguez, Carlos Cantó, Baieli i 
Grau. 

Voltregà Stern Motor 2

Lino, Èric Vargas, Aleix Molas, 
Gerard Teixidó, Arnau Canal –cinc 
inicial–, Roger Font, Marc Palazón i 
Humbert Serra.

ÀRBITRES: Álvaro de la Hera i Xavier Buixeda. Van ensenyar targeta blava al 
visitant Roger Font. 

GOLS: 1-0, Formatjé, min 2; 1-1, Canal (p.), min 4; 2-1, Baieli, min 30; 3-1, Pérez, 
min 32; 3-2, Vargas, min 34; 4-2, Formatjé (f.d), min 38; 5-2, Pérez, min 38; 6-2, 
Formatjé (f.d), min 39; 7-2, Morales, min 48; 8-2, Cañellas, min 49.  

El Voltregà abaixa la guàrdia 
davant un efectiu Pas Alcoi
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El Voltregà va estar dins del partit fins al minut 38

OK LLIGA

Reus Deportiu, 4 - CM Palafrugell, 3
Barça, 11 - Igualada Rigat, 1
Pas Alcoi, 8 - Voltregà Stern Motor, 2
RL Caldes, 3 - Parlem Calafell, 4
Deportivo Liceo, 3 - GP Girona, 1
Alcobendas, 4 - Lleida Llista Blava, 7
Noia Freixenet, 3 - Martinelia Manlleu, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................2 2 0 0 14 3 6
 2.- Reus Deportiu .............2 2 0 0 10 6 6
 3.- Martinelia Manlleu .. 2 2 0 0 10 7 6
 4.- Pas Alcoi .......................2 1 1 0 12 6 4
 5.- Parlem Calafell ............2 1 1 0 8 7 4
 6.- Lleida Llista Blava .......1 1 0 0 7 4 3
 7.- Deportivo Liceo ...........1 1 0 0 3 1 3
 8.- GP Girona .....................2 1 0 1 3 4 3
 9.- Noia Freixenet .............2 0 1 1 5 6 1
 10.- CM Palafrugell ............2 0 1 1 5 6 1
 11.- RL Caldes .....................2 0 0 2 4 6 0
 12.- Alcobendas ...................2 0 0 2 8 13 0
 13.- Voltregà Stern Motor 2 0 0 2 4 11 0
 14.- Igualada Rigat .............2 0 0 2 4 17 0
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Roger Gallifa amb la placa que li va lliurar Andreu Corominas pel seu compromís amb el Voltregà-Masies durant vuit anys, abans del partit amb el Cerdanyola

NACIONAL CATALANA

Voltregà-Masies, 2 
Cerdanyola, 5
Les Masies de Voltregà 

Derrota del Voltregà-Masies 
en un partit molt igualat, 
en què la falta d’encert dels 
voltreganesos va decantar la 
victòria pel conjunt visitant. 
Els aficionats que omplien 
el pavelló van poder gaudir 
d’un primer temps amb 
bones ocasions per a tots dos 
equips, però van ser els visi-
tants qui van tenir un millor 
encert de cara a porteria. En 
el descans, el partit marxava 
amb un 2 a 3 favorable al 
conjunt visitant. A la repre-
sa, el Cerdanyola va realitzar 
la quarta diana i va ampliar 
la seva diferència amb el 
Voltregà. Lluny de rendir-se, 
els voltreganesos van conti-
nuar disposant d’ocasions, 
però el desencert de cara a 
porteria i un penal errat va 
sentenciar el Voltregà, que 
va veure com el Cerdanyola 
sentenciava el partit amb la 
cinquena diana.  

Voltregà-Masies: Miquel 
(p),  Biel, Enric, Pol (1) i Jan. 
També Pau, , Gil (1), Xavier, 
Santi i Nil (ps).

Congrés, 3  
Tona, 4
Barcelona Victòria ajustada 
del Tona a la pista del Con-
grés en un duel molt igualat. 
La primera part de l’enfron-
tament no va comptar amb 
un dominador clar, però van 
ser els locals qui aconseguien 
avançar-se als primers ins-
tants de partit, però el Tona 
va reaccionar immediata-
ment per posar l’empat a 1. 
La igualtat va continuar fins 
al descans, que es marxava 
amb empat a 2. A la represa, 
va ser el conjunt tonenc qui 
es va avançar, però els barce-
lonins van aconseguir l’em-
pat a 3. A manca de quinze 
minuts per acabar l’enfronta-
ment, el Tona va aconseguir 
avançar-se en el marcador i 
mantenir aquesta diferència 
fins al final del partit, gràcies 
a una molt bona defensa que 
li va permetre emportar-se la 
victòria cap a Tona.

Tona: Arnau Roquet, Nil 
(1), Oriol, Urbano, Carles 
(2), Corominas, Carbonell 
(1), Güell, Brian i Parellada. 

Manlleu B, 3  
Malgrat, 0
Manlleu El Manlleu B es va 
imposar a casa contra el Mal-
grat en el primer partit de la 
competició. Els manlleuencs 
van trobar-se amb un conjunt 
visitant que es trobava ben 
situat defensivament, i que 
buscava situacions de con-
traatac per crear ocasions de 
perill. Tot i així, el Manlleu 
va aconseguir imposar la 
seva forma de joc per avan-

çar-se en el marcador. Pocs 
instants després d’encetar el 
marcador, els manlleuencs 
van aconseguir una segona 
diana que els permetia jugar 
amb més comoditat. Final-
ment, el conjunt manlleuenc 
feia el tercer gol per senten-
ciar l’enfrontament, i així 
aconseguir la primera victò-
ria de la temporada.

Manlleu B: Codony (p), 
Humà (2), Pujadas, Auguet 
i Camps. També Contreras, 
Rojo (1), Massó, Autet, Nac-
ho (ps.)

PRIMERA CATALANA

Voltregà C, 3 
Arenys de Munt, 6

Sant Hipòlit de Voltregà 

Derrota del Voltregà C als 
instants finals de l’enfronta-
ment. La igualtat entre tots 
dos conjunts en el primer 
període va ser màxima, però 
va ser el Voltregà qui es va 
aconseguir fer amb el domini 
de la bola, mentre que els 
visitants buscaven atacar 
amb contracops. Al des-
cans, el matx marxava amb 
empat a 2 en el marcador. A 
la represa, va ser el conjunt 
visitant qui va colpejar pri-
mer. Lluny d’abaixar els bra-
ços, el Voltregà va aconseguir 
l’empat a 3. A les acaballes, 
una falta directa va perme-
tre als visitants tornar-se a 
posar per davant, malgrat el 
control del partit que tenia 
el conjunt voltreganès. A 
la recerca de l’empat, dos 
contraatacs van acabar amb 
les opcions dels voltregane-
sos d’extreure’n un resultat 
positiu.

Voltregà C: Soler (p), Lluc 
(1), Litus, Baucells i Vila. 
També Vallbona, Ferran, Car-

dús (1), Rusinyol (1) i Gallifa 
(p).

Horta, 5  
Roda, 3
Barcelona Derrota del Roda 
a la pista de l’Horta, després 
d’anar guanyant al descans 
per 0 gols a 3. La primera 
part de l’enfrontament va 
estar dominada pel conjunt 
rodenc, que va aconseguir 
marxar al descans amb un 
avantatge de 0 gols a 3 i 
que els permetia afrontar 
el segon temps amb certa 
comoditat. A la represa, els 
locals van anotar dues dianes 
consecutives que posaven 
en evidència la mala entra-
da dels rodencs en el segon 
temps. A mesura que pas-
saven els minuts, els locals 
pressionaven cada cop més, 
i van aprofitar dues faltes 
directes per capgirar el mar-
cador. A les acaballes, els de 
Roda van rebre el cinquè i 
definitiu gol, que culminava 
la remuntada local. 

Roda: Rueda (p), Jolis 
(1), Portús, Nil (2) i Ernest. 
També Rubio, Nando, Raül i 
Berrocoso.

Vilassar, 3   
Vic B, 0
Vilassar de Mar Derro-
ta del Vic B a la pista del 
Vilassar en la primera jorna-
da de Lliga. L’equip vigatà, 
compost per una plantilla 
amb jugadors molts joves, 
va plantar cara durant tot 
el matx al conjunt local. Els 
vigatans van portar el pes del 
partit, però dues errades van 
permetre als locals marxar 
al descans amb un avantatge 
de 2 gols a 0, un resultat que 
complicava la remuntada en 
el conjunt vigatà, tot i haver 

dominat la primera part de 
l’enfrontament. A la represa, 
el Vic va seguir amb el bon 
joc, però la falta d’experièn-
cia de la plantilla va castigar 
una vegada més el Vic, que 
va veure com el Vilassar 
anotava la tercera diana i 
ampliava la seva diferència 
per sentenciar un Vic que va 
jugar millor.

Vic B: Iker, Nil, Navarro, 
Nil i Conor. També Martí, 
Genís, Arnau, Guillem i Joel. 

Ripoll, 5   
GEiEG, 3
Ripoll Victòria del Ripoll 
en un partit molt disputat 
contra el GEiEG que es va 
decidir al segon temps. El 
conjunt ripollès es va avan-
çar al marcador amb un gol 
de penal, i instants després 
anotava la segona diana. 
Els visitants van capgirar 
la situació i a manca d’un 
minut per marxar al descans 
guanyaven per 2 gols a 3. En 
l’última jugada de la primera 
part, el Ripoll va aconse-
guir empatar el partit. A la 
represa, els ripollesos van 
aconseguir ampliar la seva 
diferència amb dues dianes 
que disminuïen les opcions 
de remuntada del GEiEG, i 
aconseguir la primera victò-
ria de la temporada.

Ripoll: Franquesa (p), 
Jaume (1), Solà, Pau i David. 
També Oriol (3), Vidal, Enric 
(1), Bernat i Jan (ps). 

FEMENÍ NACIONAL 

Lleidanet, 5  
Voltregà B, 2

Alpicat Derrota del Voltregà 
B a la pista de l’Alpicat, en 
un partit marcat per la falta 

d’efectivitat. Les voltregane-
ses van entrar bé al partit i 
s’aconseguien avançar en el 
marcador, però les locals van 
reaccionar de forma imme-
diata i van capgirar el marca-
dor fins al punt de marxar al 
descans amb un resultat de 4 
a 1. A la represa, el Voltregà 
va tornar a entrar millor a la 
pista que les locals, que van 
veure com Alexia tornava a 
anotar una diana que per-
metia a l’equip voltreganès 
apropar-se en el marcador. 
Quan més bé estava jugant 
el Voltregà, una errada en 
defensa va permetre a les 
locals sentenciar el partit 
amb el cinquè gol. 

Voltregà B: Maria (p), Pau-
la, Berta, Alexia (2) i Txell. 
També Irene, Alexandra, 
Marina i Queralt (ps).

Bigues i Riells, 0 
Manlleu B, 9
Bigues i Riells Victòria plà-
cida del Manlleu a la pista 
del Bigues i Riells, on les 
manlleuenques no van donar 
opció al conjunt local d’en-
dur-se la victòria. El primer 
període va estar marcat per 
la superioritat sobre la pista 
que va imposar el conjunt 
manlleuenc, que va veure 
com marxava al descans amb 
un avantatge favorable de 0 
gols a 4. En el segon temps, 
el conjunt de Manlleu va 
continuar amb el control del 
partit, impedint a les locals 
tenir oportunitats per escur-
çar diferències. Les manlle-
uenques van anotar cinc dia-
nes més per reflectir la seva 
superioritat.

Manlleu B: Abril (p), 
Cabré (2), Bulló (2), 
Anna (2) i Mundó. També 
Melchior, Barcons (2) i Garci-
olo (1).
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L’equip Sènior B es va imposar a l’A en una final molt ajustada que va acabar amb un 2 a 0

El torneig femení del centenari 
del Vic es queda a casa

0. Per la seva banda, l’equip 
B va golejar 8 a 1 el San Juan 
de Montcada. En el partit pel 
tercer i quart lloc, el Figaró 
va guanyar el Montcada per 
2 a 0. 

Al final del partit es va lliu·
rar el trofeu de campiones 
i també les medalles a les 
jugadores participants. Es 
va comptar amb la presència 
d’Albert Pardo, president del 
Consell Esportiu d’Osona, 
i Pere Alsina, delegat de la 
Federació Catalana de Futbol 
a Osona. 

Amb la disputa d’aquest 
trofeu acaba la primera acti·
vitat de la celebració dels 
100 anys del club, que va 
començar la setmana passada 
amb la disputa del torneig 
en categoria masculina que 
es va emportar l’Igualada. 
Ignasi Puig, president del 
club, fa una valoració molt 
positiva del torneig: “En 
masculí es va veure un molt 
bon espectacle i un alt nivell, 
mentre que en el femení 
estem molt satisfets perquè a 
la final hi van arribar els dos 
equips de casa i més enllà de 
qui dels dos guanyava ens 
quedem amb la bona relació 
de les jugadores de les dues 
plantilles, que van demostrar 
una gran companyonia”. 

Pel que fa als actes del 
centenari, el 18 d’octubre, 
dia en què el club celebrarà 
els 99 anys de vida i que serà 
l’inici del compte enrere per 
a la celebració dels 100 anys, 
es presentarà el cartell com·
memoratiu del centenari que 
ha realitzat el vigatà Xavier 
Esclusa. D’altra banda, el 
club també està preparant 
per al dissabte 23 d’octubre 
un nou acte que coincidirà 
amb la presentació de tots 
els equips del futbol base del 
club i amb els partits dels 
primers equips sèniors. 

Golejada del Torelló contra el Santa Eugènia  
de Girona i derrota del Vic Riuprimer a Vilassar
Torelló Cara i creu per als equips osonencs a la segona jor·
nada de la Primera Divisió Femenina. Diumenge, el Vic 
Riuprimer REFO va perdre contra el Vilassar de Mar per 
2 a 1. Les locals van marcar els dos gols en el tram final de 
la primera part i van deixar tocat un equip osonenc que va 
intentar reaccionar a la segona part però que, tot i el gol de 
Montse Escudé, no va poder treure cap punt en el seu primer 
partit com a visitant. Tot i així, el Vic Riuprimer va disposar 
de diverses accions per almenys poder empatar el partit, 
però no va estar encertat. La cara de la jornada va ser per al 
Torelló, que diumenge a la tarda va golejar per 7 a 0 el Santa 
Eugènia de Girona. Les de la Vall del Ges van encarrilar el 
partit a la primera part, amb cinc gols, i a la segona van arro·
donir el marcador amb dos més. El partit només va tenir un 
color, el del Torelló, que va demostrar la seva superioritat 
davant les gironines. Van marcar Anna Cano, en dues ocasi·
ons, Laia López, Judit Guàrdia, Ariadna Llivina, Júlia Prats i 
Paula Sánchez. Amb aquesta victòria, el Torelló es manté al 
capdavant de la classificació amb sis punts amb dues victòries 
després de dues jornades mentre que el Vic Riuprimer ocupa 
la zona mitjana amb tres punts, amb un balanç d’una victòria 
i una derrota en aquest inici de Lliga. Aquest cap de setmana 
no hi havia jornada a la Primera Nacional femenina i per tant 
el primer equip del Vic Riuprimer REFO va descansar. 

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Vic

EL 9 NOU

El femení B de la Fundació 
Unió Esportiva Vic es va 
emportar el Trofeu Centena·
ri que es va disputar aquest 
cap de setmana a les instal·
lacions de l’Estadi Municipal 
de Vic. La coincidència va fer 

que a la final s’enfrontessin 
els dos equips sèniors del 
club, creats enguany, en un 
partit que es va disputar dis·
sabte al vespre. La victòria 
va ser per al conjunt B, en 
un partit molt igualat que va 
acabar amb un resultat de 2 a 
0 amb gols d’Aina Alcubierre 
i Laura Maneja. La final, i 

de fet tota la competició, va 
servir per continuar treba·
llant per a la confecció de la 
temporada que començarà, 
per als dos conjunts, d’aquí 
a quinze dies a la Segona 
Divisió femenina. A més, els 
tècnics vigatans van aprofi·
tar el partit per intercanviar 
jugadores i realitzar diverses 

proves en el sistema de joc al 
llarg de l’enfrontament. 

El CE Figaró i el San Juan 
At. Moncada van ser els 
altres dos equips que van dis·
putar el torneig del centenari 
femení. A la primera semifi·
nal es van enfrontar el Figaró 
i l’equip A de la Fundació UE 
Vic, amb un resultat de 2 a 

PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA
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La capitana del femení B de la Fundació UE Vic, Cristina Pol, aixeca la copa de campiones del torneig
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SEGONA CATALANA

Besalú

EL 9 NOU

El Camprodon va fer un bon 
partit davant el Besalú, però 
va pagar cars els errors en 
defensa per la seva manca 
d’experiència. Els camprodo-
nins van començar dominant 
i amb molta intensitat. Als 
deu minuts es van avançar en 
el marcador amb un bon gol 
d’una jugada per banda en la 
qual Uri Galceran va rema-
tar la centrada amb un xut 

des de la frontal. Però en la 
primera arribada a porteria 
del Besalú, Aguilar aprofi-
tava una passada llarga per 
engaltar la pilota i empatar. 
Abans de la mitja hora de 
joc, Castany rematava sol un 
servei de córner per capgirar 
el marcador. El Camprodon, 
però, no va abaixar els bra-
ços i va continuar jugant. 
Martínez va tenir una gran 
ocasió, però va veure com el 
porter desviava la pilota a 
córner després de desfer-se 
del seu marcador i Aissa va 
rematar de cap un servei de 

córner però la pilota va sortir 
fregant el pal. En el minut 
42, Edu Planella va rebre una 
passada entre línies, va rega-
tejar el porter i va marcar 
l’empat a 2. I quan semblava 
que s’arribaria al descans 
amb igualtat, en una jugada 
desafortunada, David va fer 
un penal clar i Aguilar el va 
transformar. 

A la represa, el Camprodon 
va fer canvis, però la inten-
sitat de l’equip va continuar 
per mantenir el domini del 
joc però sense ocasions clares 
de gol. Quan més pressiona-

ven els camprodonins va arri-
bar el quart gol local en una 
jugada polèmica. El linier va 
aixecar la bandera mostrant 
una infracció dels locals, 
però l’àrbitre en va fer cas 
omís i Castany es va plantar 
sol davant David per marcar. 
El Camprodon va protestar la 
jugada però no va servir de 
res. Tot i això, els camprodo-
nins van continuar lluitant i 
Aissa va estar a punt de reta-
llar distàncies al marcador 
amb un bon control orientat 
però la rematada va sortir 
per sobre el travesser.

Els camprodonins dominen la pilota davant el Besalú però tornen a fallar en defensa

El Camprodon paga els errors
Besalú 4

Torres, Romero (Baldeh, min 46), 
Cortina, Castany (Tenas, min 83), 
Domínguez (Nuno, min 48), Teixidor, 
Gil (Canseco, min 63), Aguilar, Abel 
(Cabratosa, min 83), Isaac i Cervera.

Camprodon 2

David, Busi, Polete, Bangali (Martí, 
min 46), Oumar, Uri, Edu Planella 
(Jordi Planella, min 78), Aniol, Aissa, 
Martínez (Lluch, min 63) i Abde 
(David Serrano, min 46).

ÀRBITRE: Adrià Ballesteros. T.G. als 
locals Aguilar i Cortina i als visitants 
David Serrano i Oumar.

GOLS: 0-1, Abde, min 10 (xut des 
de la frontal); 1-1, Aguilar, min 16 
(engalta una pilota llarga des de la 
frontal); 2-1, Castany, min 26 (remata 
de cap sol un servei de córner); 2-2, 
Edu Planella, min 42 (aprofita una 
passada entre línies, regateja el 
porter i marca); 3-2, Aguilar, min 44 
(de penal); 4-2, Castany, min 62 (es 
planta davant el porter per batre’l).

BO
I

David Orriols, perseguit per dos jugadors del Besalú
Jaume (Abadessenc) 0

Saperas (Pradenc) 0

Soto (Tona B) 0

Eloy (Voltregà) 0

Lagunas (Centelles) 1

Bofill (Folgueroles) 1

Rosell (Aiguafreda) 1,5

Pol (Roda) 1,5

Fernández (Campdevànol) 2

Delgado (Castellterçol) 2

Jan (Moià) 2

Gadur  (Sta. Eugènia) 2

Torrents (Sant Vicenç) 2,5

Llach (Borgonyà) 4

PORTERS

SEGONA CATALANA

TERCERA CATALANA

Cabanas (Abadessenc) 2

Cubi (Folgueroles) 2

Bartrons (Pradenc) 2

Perez (Roda) 2

Sadiq (Sant Vicenç) 2

Rodri (Sta. Eugènia) 2

Reinon (Seva) 2

Toni (Voltregà) 2

Omar (Voltregà) 2

R. Boix (Aiguafreda) 1

Marsal (Aiguafreda) 1

Èric Sadurní (Borgonyà) 1

Relats (Castellterçol) 1

Serra (Castellterçol) 1

GOLEJADORS

SEGONA CATALANA

Abde (Camprodon) 1

Edu Planella (Camprodon) 1

TERCERA CATALANA

David (Camprodon) 3,5

JUVENIL NACIONAL

El Manlleu planta cara però 
perd amb un Barça efectiu
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Bona entrada al camp del Manlleu per veure el partit contra el Barça

Manlleu

EL 9 NOU

Tot i perdre per 2 a 3 el Man-
lleu va fer un gran partit 
contra el Barça. Els d’Eduard 
Fortet van sortir molt inten-
sos, però després d’una ocasió 
desaprofitada va arribar el gol 
blaugrana. A la primera part 

el Manlleu hauria pogut fer 
l’empat, però aquest va arribar 
a la segona. Dos gols del Barça 
quan millor estava el Manlleu 
va deixar tocat el conjunt 
local, que va reaccionar en els 
darrers minuts però li va fal-
tar més temps per aconseguir 
almenys el que hauria estat el 
gol de l’empat. 

Manlleu 2

Anglada, Amills, Tordera, Viñas, 
Linuesa, Rovira, Vilaró (Moran, min 
65), Quer, Muntal (Barniol, min 69), 
Giménez i Valdívia (Rierola, min 74). 

FC Barcelona B 3

Alonso, Anaya, Domínguez, Córdoba 
(Cortes, min 23), Takahashi (Cruces, 
min 69), Hernández, Calderó, 
Caravaca (Muñoz, min 46), Espinal 
(Palomino, min 55), Molina (Vicens, 
min 69) i Moreno. 

ÀRBITRE: Pol Arenas. T.G. als locals 
Quer, Rovira, Amills i Linuesa i als 
visitants Caravaca, Cortés i Moreno. 

GOLS: 0-1, Domínguez, min 9 
(remata sol a la segona jugada); 1-1, 
Valdívia, min 61 (xut creuat); 1-2, 
Molina, min 69 (aprofita un rebot 
després d’un córner); 1-3, Calderó, 
min 71 (finalitza una triangulació per 
dins); 2-3, Barniol, min 88 (remata de 
cap un córner). 

Segona Catalana

SUBGRUP 1-A

Amer, 0 - EF Bosc de Tosca, 0
Besalú, 4 - Camprodon, 2
Llançà, 1 - Comacros, 7
Marca de l’Ham, 1 - Empuriabra. Castelló, 1
St. Jaume Llierca, 1 - Roses, 0
Porqueres, 0 - Can Gibert, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rCan Gibert ..................2 2 0 0 6 0 6
 2.- rBesalú .........................2 2 0 0 5 2 6
 3.- rEmpuriabra. Castelló 2 1 1 0 5 1 4
 4.- sAmer ...........................2 1 1 0 3 2 4
 5.- sComacros....................2 1 0 1 7 5 3
 6.- sRoses ...........................2 1 0 1 2 2 3
 7.- sPorqueres ...................2 1 0 1 1 1 3
 8.- sSt. Jaume Llierca .......2 1 0 1 1 5 3
 9.- sMarca de l’Ham .........2 0 1 1 2 3 1
 10.- sEF Bosc de Tosca .......2 0 1 1 0 1 1
 11.- sCamprodon .............. 2 0 0 2 4 7 0
 12.- sLlançà .........................2 0 0 2 1 8 0

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

Juv. Lliga Nacional 

GRUP 7

Base Reus, 2 - Cornellà B, 2
Damm B, 3 - EF Mataró, 0
Llagostera, 2 - FE Grama, 3
Manlleu, 2 - Barcelona B, 3
Olot, 2 - Badalona, 3
B. Jabac i Terrassa, 2 - Girona B, 4
Sants, 2 - Figueres, 4
Espanyol B, 2 - Gim. Manresa, 2
Descansa: Manresa

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGirona B......................4 4 0 0 13 2 12
 2.- pBarcelona B ................4 3 1 0 9 4 10
 3.- Cornellà B.....................4 2 2 0 8 5 8
 4.- Figueres ........................3 2 1 0 8 4 7
 5.- Manresa ........................3 2 1 0 6 4 7
 6.- Badalona .......................4 2 1 1 10 9 7
 7.- Base Reus .....................4 1 2 1 6 5 5
 8.- Damm B ........................4 1 2 1 5 4 5
 9.- FE Grama ......................4 1 2 1 4 5 5
 10.- Espanyol B ....................3 1 1 1 4 5 4
 11.- Gim. Manresa ..............3 0 3 0 4 4 3
 12.- Manlleu ..................... 4 1 0 3 6 9 3
 13.- EF Mataró .....................4 1 0 3 5 9 3
 14.- Sants .............................4 0 2 2 5 8 2
 15.- B. Jabac i Terrassa........4 0 2 2 5 9 2
 16.- Olot ...............................4 0 1 3 5 10 1
 17.- Llagostera .....................4 0 1 3 6 13 1
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Sant Ponç 0

Alsina, Corominas, Casado, Romagós, 
Garcia (Valero, min 46), Agulló 
(Caamaño, min 59), Zannani, Daoui 
(López, min 59), Font (Serrano, min 
46), Luis (Ferragut, min 46) i Pere.

Abadessenc 0

Jaume, Alcobet (Candelo, min 85), 
Arxé, Isma, Dani, Contreras (Ramos, 
min 88), De Cruz (Edgar, min 59), 
Garcia, Cabanas (Pajares, min 59), 
Peix i Planella.

ÀRBITRE: David Claparols.

L’Abadessenc 
perdona de cara a 
gol i acaba empatant

Seva 4

Sanglas, Fernández (Riba, min 56), 
Quintana, Joel, Reinon (Mohamed, 
min 70), Bou, Héctor (Mitjavila, 
min 81), Andrid, Manel, Busquets i 
Yancarlos.

Voltregà 5

Ivan, Jordi, Bobi (Arimany, min 56), 
Font, Toni, Guillem, Toneu, Aceituno 
(Baró, min 73), Sánchez, Alfredo 
(Omar, min 73) i Crosas (Berenguer, 
min 46).

ÀRBITRE: Marina Molina.

GOLS: 0-1, Aceituno, min 1 (de 
vaselina); 0-2, Font, min 10 (remata 
de cap un servei de córner); 1-2, Bou, 
min 18 (xut des de dins de l’àrea);  2-
2, Reinon, min 38 (remata de cap una 
centrada); 3-2, Reinon, min 50 (bona 
jugada per banda d’Héctor i remata 
al punt de penal arribant des del 
darrere); 3-3, Toni, min 52 (aprofita 
el refús del porter); 4-3, Busquets, 
min 67 (jugada per banda i remata 
dins de l’àrea); 4-4, Baró, min 73 
(remata de cap un servei de córner); 
4-5, Omar, min 82 (xut des de dins de 
l’àrea).

Pluja de gols  
entre el Seva  
i el Voltregà

Després de sis mesos lesionat, Oriol Rodríguez torna a defensar  
la samarreta del Santa Eugènia i marca dos gols davant el Sant Vicenç

El fitxatge més esperat
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Berrocal i Diego celebren amb Oriol Rodríguez el primer dels dos gols del golejador del Santa Eugènia El migcampista Pol Muntal, al centre de la imatge, refusa la pilota d’esquena envoltat de dos jugadors del Sant Vicenç

Santa Eugènia 4

Gadur, Diego, Rodri (Dachs, min 46), 
Muntal, Fabregó, Tuneu, Berrocal 
(Oliver, min 59), Enrique (Vall, min 
68), Nogué, Piella (Codinachs, min 
59) i Alberch (Dan, min 73). 

Sant Vicenç de Torelló 2

Torrents, Martí, Domènech, Farrés, 
Arnau, Oliva, Joan Codinach (Mateu 
Codinach, min 46), Pau, Panavera 
(Salim, min 46), Sánchez (Rivas, min 
71) i Larbi (Leiva, min 75). 

ÀRBITRE: Eduard Garriga. T.G. als locals Piella, Dachs i Berrocal i als visitants 
Larbi i Torrents. 

GOLS: 1-0, Guillem Fabregó, min 1 (contraatac i marca de vaselina davant el 
porter); 1-1, Sánchez, min 9 (d’estratègia, a l’àrea petita, després d’una falta); 
2-1, Rodri, min 34 (segona jugada a l’àrea petita); 3-1, Rodri, min 39 (centrada 
des de la banda de Berrocal, que acaba des de dins l’àrea); 4-1, Pol Muntal, min 
74 (de penal); 4-2, Farrés, min 75 (aprofita un rebot mal tret en el llançament 
d’una falta). 

Santa Eugènia de Berga

Laia Miralpeix

Va arribar a mitjans de la 
temporada passada a San-
ta Eugènia provinent del 
Riudeperes, però dues lesi-
ons consecutives als isquios 
i al turmell l’han mantingut 
lluny del terreny de joc 
durant sis mesos. Fa quinze 
dies que torna a entrenar 
amb certa normalitat i 
aquest dissabte va ser titu-
lar davant el Sant Vicenç: 

“Tenia molèsties i a la mitja 
part hem decidit canviar-lo”, 
explicava Raúl Pérez, tèc-
nic del Santa Eugènia. Però 
Rodri en va tenir prou amb 
45 minuts per ensenyar les 
seves armes i demostrar que 
“té molta qualitat i arribada i 
pot donar molt al Santa Eugè-
nia”. Rodri en va tenir prou 
amb una part per ensenyar el 
seu olfacte golejador per un 
Santa Eugènia que s’ha refor-
çat, amb nous fitxatges i amb 
aquest retorn esperat. 

Treballada victòria del 
Campdevànol davant el Sàbat

El Roda pateix en els darrers 
minuts per guanyar el Caldes

TERCERA CATALANA

Girona Primera part bona de 
l’Abadessenc, que va domi-
nar i crear ocasions. La sego-
na part va ser més disputada, 
amb els dos equips buscant 
el gol però sense encert.

Seva El Voltregà va guanyar 
el Seva en un partit amb 
moltes alternances tant en el 
joc com en el marcador. En el 
primer minut, els visitants 
es van avançar en el marca-
dor i als 10 ja guanyaven 0-2. 
El que semblava una tarda 
tranquil·la pels voltreganesos 
no ho va ser, ja que el Seva 
va reaccionar i de seguida va 
marcar per ficar-se en el par-
tit. Al descans, anaven 2-2. A 
la represa, el partit va seguir 
igualat, amb un joc ràpid per 
part dels dos equips, amb el 3-
3, el Voltregà va estavellar la 
pilota al travesser i a la contra 
el Seva va marcar el 4-3. En els 
darrers minuts, els visitants 
van capgirar el marcador.

Campdevànol

EL 9 NOU

El Campdevànol va sumar els 
primers punts de la tempora-
da al vèncer el Gironès-Sàbat 
en un partit amb una primera 
part en la qual van controlar 

i van marcar en dues contres. 
A la represa, el Gironès-Sàbat 
va pressionar i va aconseguir 
empatar, però en els darrers 
minuts de partit els locals 
van aconseguir dos gols per 
sumar la primera victòria de 
la temporada.

Campdevànol 4

Guillem (Riera, min 46), Mónton, 
Marcè (Gil, min 76), Viñas, Maideu, 
Garcia, Alcalde, Munell, Blasco 
(Sánchez, min 60), Ernest (Omar, min 
60) i Puigcorber (Pérez, min 76).

EF Gironès-Sàbat 2

Donat, Tome, Planas, Adrià (Carreras, 
min 46), Xifra (Eloy, min 76), 
Delgado (Sidibe, min 46), Franch, 
Fernández, Bernat (Mendez, min 46), 
Herrera (Martín, min 53) i David.

ÀRBITRE: Miquel Domènech.

GOLS: 1-0, Alcalde, min 19 (xut creuat); 2-0, Maideu, min 33 (marca a plaer 
després de driblar-se el porter en una contra); 2-1; Carreras, min 46 (xut); 2-2, 
Franch, min 69 (finalitza una contra); 3-2, Garcia, min 80 (de penal); 4-2, Pérez, 
min 93 (remata una falta).

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Roda porta ple de victò-
ries al superar el Caldes de 
Montbui B. El partit va ser 
igualat, amb alternances en 
el marcador. Els vallesans es 

van avançar però els rodencs 
van reaccionar i van empa-
tar. En un error visitant, els 
locals van fer el 2-1. A la 
represa, el Roda va poder 
capgirar el marcador, però 
es va quedar amb un home 
menys i va haver d’aguantar.

Caldes Montbui B 2

Cámara (Muñoz, min 46), Blázquez, 
Berenguer, Garcia (Romero, min 
55), Serna (Drame, min 46), Denis, 
Carlos, Corral (Èric, min 68), Kanoute 
(Almazan, min 46), Ariza i Jhonier.

Roda de Ter 3

Casals, Nico, Said, Pérez (Herrero, 
min 80), Martínez (Alivia, min 23), 
Stephen, Dembele, Fabregó, Fabra, 
Rodríguez (Morillas, min 66) i 
Tordera (Sala, min 55).

ÀRBITRE: Mohamed Reda. Va expulsar el visitant Dembele (2, min 77).

GOLS: 1-0, Garcia, min 16 (xut); 1-1, Pérez, min 27 (xut des de la frontal ajustat 
al pal); 2-1, Garcia, min 28 (aprofita una pèrdua en la sortida de pilota i marca 
a porteria mig buida); 2-2, Sala, min 58 (rematada dins de l’àrea); 2-3, Morillas, 
min 75 (finalitza una contra).
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El migcampista Pol Muntal, al centre de la imatge, refusa la pilota d’esquena envoltat de dos jugadors del Sant Vicenç

tratègia. El porter local va 
evitar el gol en una doble 
acció visitant que semblava 
que tenia el gol més a prop, 
però qui va tornar a marcar 
va ser el Santa Eugènia, 
aquesta vegada des del punt 
de penal: “A la segona part 
hem estat més bé, estic con-
tent perquè hem reaccionat 
però hem tornat a regalar 
un penal”, deia Granados. 

Amb el 4 a 1 semblava 
que el Santa Eugènia tenia 
el partit sentenciat, però a 
la jugada següent va arri-
bar el 4 a 2 que tornava a 
posar el Sant Vicenç dins 
del partit quan faltava un 
quart d’hora per al final. “A 
la segona ens ha costat sor-
tir amb la pilota, ens hem 
posat nerviosos i en algun 
moment ens hem aculat”, 
comentava Pérez. I el Sant 
Vicenç va tenir una clara 
ocasió per fer el tercer, però 
Salim es va entretenir mas-
sa quan estava sol davant el 
porter local. 

Al final del partit Gra-
nados comentava que 
“el resultat és injust, ens 
mereixíem perdre però per 
un resultat més ajustat” 
i sobretot destacava que 
“hem encaixat massa gols”. 
Amb aquest resultat, el 
Sant Vicenç es manté amb 
tres punts després de la vic-
tòria de la setmana passada 
mentre que el Santa Eugè-
nia, que dissabte va jugar 
el primer partit de la tem-
porada ja que a la jornada 1 
va descansar, suma els tres 
primers punts de la Lliga. 

Un Pradenc superior goleja  
el Moià a la segona part

Folgueroles 4

Bofill, Pujols, Aguirre, Arnau, Roger, 
Espona, Ortiz (Muñoz, min 85), 
Parramon (Amarani, min 60), Gil 
(Marc, min 80), Codinachs (Garcia, 
min 80) i Martí (Cubi, min 60).

Ol. La Garriga 1

Bou, Valldeneu (Aspa, min 65), 
Melchor, Sergi, Hernan, Jordi, 
Margalef (Garcia, min 46), Pujals, 
Roca (Samir, min 7), Escudero i 
Sánchez (Recio, min 65).

ÀRBITRE: Manel Rebollo.

GOLS: 0-1, Hernan, min 24 (després 
de diversos refusos dins l’àrea); 1-1, 
Melchor, min 49 (en pròpia porteria); 
2-1, Gil, min 60 (finalitza una jugada 
combinada dins de l’àrea); 3-1, Cubi, 
min 69 (xut des de fora de l’àrea que 
entra per l’escaire); 4-1, Amarani, 
min 73 (finalitza una contra).

El Folgueroles 
s’imposa a 
l’Olímpic La Garriga

Centelles 2

Lagunas, Pau, Angulo, Soufyane 
(César, min 82), Girbau (Campasol, 
min 63), Àlex (Blasi, min 60), Arisa, 
Pla, Company, Aniol (Esquinas, min 
60) i Coronado (Martínez, min 87).

Aiguafreda 1

Rosell, Font, Fernández, Vilalta, 
Clara, Bernat, Boix (Cuesta, min 63), 
Bach (Cañizares, min 63), Cuesta, 
Marsal (Raulet, min 77) i Matas.

ÀRBITRE: Daniel Alcazar.

GOLS: 1-0, Coronado, min 4 (finalitza 
una jugada col·lectiva amb una 
rematada de mitja xilena); 2-0, 
Coronado, min 62 (xut de fora de 
l’àrea per sobre del porter); 2-1, 
Matas, min 94 (aprofita una errada 
de la defensa local i bat el porter amb 
una vaselina).

El Centelles 
domina i supera 
l’AiguafredaEl jugador es mostrava con-

tent amb el seu “debut” amb 
el Santa Eugènia després 
“d’uns mesos difícils” i sobre-
tot pel fet d’haver pogut  
marcar encara que “abans 
dels gols n’he fallat una de 
molt clara al principi”. 

I és que el Santa Eugènia 
va començar molt fort i a la 
primera jugada ja va marcar 
amb un gran gol de Guillem 
Fabregó, que no li va tremo-
lar la cama davant el porter 
Torrents i en el primer minut 
va fer l’1 a 0 de vaselina. La 
reacció del Sant Vicenç no 
es va fer esperar i al minut 9 
una jugada d’estratègia amb 
el toc de tres jugadors va aca-
bar amb l’1 a 1. 

El gol va fer mal a un San-
ta Eugènia que durant 15 

minuts no es va trobar còmo-
de, però el Sant Vicenç es 
precipitava en els atacs i no 
aprofitava les accions. L’úl-
tim quart d’hora va tornar a 
ser pels locals, que a banda 
de marcar dos gols van dis-
posar d’accions per ampliar 
encara més el marcador: “A la 
primera part hem perdonat 
i hem deixat que ens fessin 
tres gols molt fàcils”, desta-
cava l’entrenador del Sant 
Vicenç, Xenxo Granados. 

A la segona part el partit 
es va trencar. Hi va haver 
moltes interrupcions en el 
joc. El Santa Eugènia buscava 
maquillar el resultat amb 
un quart gol a través de la 
velocitat dels seus jugadors, 
mentre que el Sant Vicenç 
creava perill sobretot en l’es-

QUARTA CATALANA
El Ripoll cau a casa  
i encara no coneix  
la victòria

Ripoll El Ripoll va perdre 
contra el Camós en la segona 
jornada de Lliga del grup 27 
de Quarta Catalana. Els ripo-
llesos van veure com el seu 
rival s’avançava en el mar-
cador als deu minuts de joc 
i poc després feia el segon. 
Tot i l’intent de remuntada, 
el gol no va arribar fins al 
minut 86 amb poc temps de 
reacció per intentar sumar 
algun punt. Ara és 12è amb 
només 1 punt. Per altra ban-
da, els conjunts osonencs de 
Quarta Catalana començaran 
la temporada la propera set-
mana. Estaran dividits entre 
els grups 3 i 4, aquest últim 
amb equips del Vallès.

Castellterçol

EL 9 NOU

El Castellterçol va perdre 
amb dues errades defensives 
que va saber aprofitar el Tona 
B per emportar-se la victò-
ria. Amb el gol matiner dels 
tonencs, els locals van inten-
tar empatar però amb poc 

encert ja que el Tona estava 
ben tancat. A la represa, el 
Castellterçol va pressionar 
més i va enviar dues pilotes 
al travesser. Qui va marcar va 
ser el Tona, mentre que els 
locals van buscar el gol que 
els fiqués de nou en el partit 
però es van trobar un rival 
molt segur al darrere.

Castellterçol 0

Delgado, Gaspar, Díaz, Ever (Ramos, 
min 73),  Relats, Miró (Guarch, 
min 54), Fede, Bonilla (Sala, min 
85), Dídac, Serra (Castro, min 59) i 
Balaguer (Moya, min 59).

Tona B 2

Soto, Clares, Vilaregut (Company, 
min 85), Mancera, Puig, Pérez, Abel 
(Bargalló, min 27), Mendo, Rodil, 
Salvans (Èric, min 59) i Pujol.

ÀRBITRE: Yeray Ballesteros.

GOLS: 0-1, Díaz, min 5 (en pròpia porteria en un malentès); 0-2, Vilaregut, min 
57 (aprofita un error defensiu per marcar). 

El Castellterçol comet dos 
errors que aprofita el Tona B

Prats de Lluçanès

EL 9 NOU

El Pradenc va golejar el Moià 
en un partit en què va ser 
superior en tot moment. 
Amb 1’1-0, Saperas va aturar 

un penal i a les acaballes del 
primer temps el visitant De 
Mello va veure la segona gro-
ga. A la represa, el Pradenc va 
anar atacant i van arribar els 
gols, fallant un penal. El Moià 
va tenir dues bones opcions.

Pradenc 4

Saperas, Ouadie (Font, min 69), 
Codina, Bou, Martín, Prats (Casellas, 
min 69), Baroy (Casas, min 73), 
Camprubí (Pont, min 80), Bartrons, 
Vila i Codinach (Nualart, min 73).

Moià 0

Carrera, Jan Moral, E. Nortes (Coca, 
min 55), Bakary (Díaz, min 46), 
Nortes, E. Moral, Montes (Bilaly, min 
63), Mañosa (Crivillés, min 46), Roca, 
Cascales (López, min 69) i De Mello.

ÀRBITRE: Victor Ramírez. Ha expulsat els visitants De Mello (2, min 43) i 
Mañosa (2, min 84).

GOLS: 1-0, Bartrons, min 2 (rematada de cap en un servei de córner); 2-0, 
Bartrons, min 62 (xut des de dins de l’àrea a passada de Baroy); 3-0, Codina, min 
66 (aprofita el refús del porter); 4-0, Camprubí, min 75 (d’esperó al primer pal 
en un servei de córner).

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

EL9NOU.CAT

Tercera Catalana

GRUP 5

Centelles, 2 - Aiguafreda, 1
Folgueroles, 4 - Ol. La Garriga, 1
Caldes Montbui B, 2 - Roda de Ter, 3
Seva, 4 - Voltregà, 5
Pradenc, 4 - Moià, 0
Castellterçol, 0 - Tona B, 2
St. Feliu Codines, 4 - Navàs B, 0
Sta. Eugènia, 4 - St. Vicenç, 2
Descansa: Borgonyà

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVoltregà ......................2 2 0 0 9 4 6
 2.- Roda de Ter ..................2 2 0 0 5 3 6
 3.- Pradenc .........................2 1 1 0 4 0 4
 4.- Tona B ...........................2 1 1 0 2 0 4
 5.- Centelles ......................2 1 1 0 3 2 4
 6.- St. Feliu Codines .........2 1 0 1 5 2 3
 7.- Aiguafreda ...................2 1 0 1 5 3 3
 8.- Folgueroles ..................2 1 0 1 5 3 3
 9.- Sta. Eugènia .................1 1 0 0 4 2 3
 10.- St. Vicenç ......................2 1 0 1 4 5 3
 11.- Moià ..............................2 1 0 1 3 4 3
 12.- Castellterçol .................2 0 1 1 2 4 1
 13.- Ol. La Garriga...............2 0 1 1 2 5 1
 14.- Navàs B .........................2 0 1 1 2 6 1
 15.- qBorgonyà ....................1 0 0 1 1 4 0
 16.- qSeva .............................2 0 0 2 4 8 0
 17.- qCaldes Montbui B .....2 0 0 2 2 7 0

GRUP 19

EF Garrotxa, 7 - Hostoles, 2
Fontcoberta, 2 - Fornells, 1
Cellera, 3 - Vilablareix, 2
Campdevànol, 4 - EF Gironès-Sabat, 2
St. Ponç At., 0 - Abadessenc, 0
Banyoles At., 1 - Cornellà Terri, 1
Les Preses, 2 - St. Roc Olot, 0
Les Planes, 1 - St. Privat d’en Bas, 0
St. Gregori, 2 - Sta. Pau, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFontcoberta ................2 2 0 0 5 1 6
 2.- Les Preses .....................2 2 0 0 5 2 6
 3.- St. Gregori ....................2 2 0 0 4 2 6
 4.- St. Ponç At. ...................2 1 1 0 3 0 4
 5.- Banyoles At. .................2 1 1 0 4 3 4
 6.- EF Gironès-Sabat .........2 1 0 1 7 4 3
 7.- EF Garrotxa ..................2 1 0 1 7 4 3
 8.- Sta. Pau .........................2 1 0 1 7 5 3
 9.- Fornells .........................2 1 0 1 3 2 3
 10.- Campdevànol ............ 1 1 0 0 4 2 3
 11.- Les Planes.....................2 1 0 1 3 3 3
 12.- Cellera ..........................2 1 0 1 3 7 3
 13.- Abadessenc ................ 1 0 1 0 0 0 1
 14.- Cornellà Terri ..............2 0 1 1 1 4 1
 15.- sSt. Privat d’en Bas .....2 0 0 2 1 3 0
 16.- qSt. Roc Olot ................2 0 0 2 2 5 0
 17.- qVilablareix ..................2 0 0 2 2 6 0
 18.- qHostoles .....................2 0 0 2 5 13 0

p Ocupa plaça d’ascens
r Ocupa plaça de promoció d’ascens
s Ocupa plaça de promoció per la 
permanència
q Ocupa plaça de descens
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Cinc atletes 
de la secció 
d’orientació 
de la UE Vic, 
als campionats 
d’Espanya

Vic

EL 9 NOU

Cinc joves de la secció d’ori-
entació de la Unió Excursi-
onista de Vic, alguns d’ells 
entrenats i formats a l’Escola 
Esportiva de l’entitat, han 
estat seleccionats per anar a 
competir al Campionat d’Es-
panya Escolar per Seleccions 
Autonòmiques que es dispu-
tarà a Daroca (Aragó) del 15 
al 18 d’octubre

Es tracta d’Arlet Sales en la 
categoria D14; Míriam Grau 
(D14), Martí Vallbona (H14); 
Bernat Selva (H16); Andreu 
Grau (H18), i Jordi Moragues 
(H18). 

Els joves van mostrar un 
alt nivell a les proves de 
selecció disputades a Sant 
Marc, Gironella, el passat 
cap de setmana, aconseguint 
una de les quatre places de 
la selecció escolar de les res-
pectives categories d’entre 14 
i 18 anys. A Aragó hauran de 
córrer un total de quatre cur-
ses (mitja distància, esprint, 
relleus mixtos i llarga distàn-
cia) en uns terrenys exigents 
i molt tècnics. 

BÀSQUET. LLIGA CATALANA EBA

Mataró

EL 9 NOU

El CB Vic-UVic-UCC va cau-
re a la Lliga Catalana EBA 
davant el Martinenc per 80 a 
68. Els vigatans van tenir un 
bon inici de partit, però no 
van estar encertats, al con-
trari que el rival, i això els va 
condemnar a anar sempre de 
remolc durant tot el partit. 

Les errades inicials com 
per exemple fallar un bàs-
quet clar sota la cistella va 
castigar molt el conjunt de 
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El CB Vic va jugar amb la segona equipació davant un fort Martinenc

Sergi Fortes, que al final del 
partit es lamentava d’aques-
tes accions. El Martinenc, 
per la seva banda, disposava 
de bàsquets fàcils i amb molt 
d’encert. Al final del primer 
quart, amb l’entrada de dos 
jugadors del Sènior 2, que 
van anar a ajudar el primer 
equip, amb diverses baixes, 

va permetre al conjunt vigatà 
maquillar el resultat i marxar 
al final del primer període 
amb una diferència de només 
dos punts. 

La rotació a la banqueta i 
la falta de concentració en 
alguns jugadors del Vic va 
tornar a fer que el Martinenc 
agafés un nou avantatge en 

Martinenc 80

Garcia (17), Felez (11), Cheda (24), 
Fontanet (6) i Pascual (2) –cinc inicial–, 
Cabrera, Rodríguez (9), Domínguez 
(3), Samake (6) i Atlas (2).

CB Vic-UVic 68

Subiranas, Iglesias (11), Coderch 
(10), Pujolreu (10) i Toure (10) –cinc 
inicial–, Tomeu, Boix (13), Condes 
(2), Vidal (6) i Canal (6).

ÀRBITRES: Girbal Brugada i Condor 
Benítez.

PARCIALS: 17-15; 23-16; 24-18;16-19.

El conjunt vigatà no va estar encertat ni en defensa ni en atac i va mancar concentració

El CB Vic-UVic perd amb el 
Martinenc en un partit dolent

PRIMERA CATALANA

Salt, 63  
Tona, 66
Salt El Tona aconsegueix 
la primera victòria de la 
temporada fora de casa. Els 
jugadors del Tona van arri-
bar al descans amb 17 punts 
d’avantatge. La segona part 
no va començar tan bé pels 
del Tona, que es van trobar 
amb una defensa molt dura. 
Així i tot, el Tona va aconse-
guir defensar la victòria i ja 
pensen en el pròxim partit a 
casa contra el Blanes. 

Tona: Parareda (17), 
Fuentes (6), Valls, Álvarez, 
Lleopart (17), Company, 
Coromina (3), Garrucho (17), 
Martí Terricabres, Oriol Ter-
ricabres (4), Pares (2).

CB Vic-UVic 2, 79 
Lloret, 48
Vic Debut a la lliga amb vic-
tòria del CB Vic-UVic 2 con-
tra el Lloret. Els vigatans van 
portar el ritme del partit des 
de l’inici i van començar per 
davant al marcador imposant 
el seu bon joc. El domini del 
joc interior i la bona distribu-

ció de pilota els va permetre 
marxar al descans amb una 
clara distància. Finalment, 
tot i no estar encertats en el 
tir, els vigatans van aconse-
guir emportar-se la victòria.

CB Vic-UVic 2: Osul (11), 
Boix (4), Subiranas, De Prada 
(9), Comas, Pallares (10), 
Serra (14), Prat (11), Bartes 
(5), Viñeta (9), Armenteras 
(4), Arumi (2).

SEGONA CATALANA

Torroella, 70 
Torelló, 61

Torroella El CB Torelló 
perd el primer partit de la 
temporada. Els locals inau-
guraven el nou pavelló con-
tra el Torelló, però encara 
estava en construcció i la 
pista patinava molt. Sussana, 
l’entrenadora del Torelló, 
no va voler posar en risc els 
seus jugadors després de 
que el base Carlos prengués 
mal en una patinada, i els 
últims 5 minuts es van jugar 
al pavelló del costat. Els tore-
llonencs van estar pendents 
de coses alienes al partit i 
no van poder mostrar el seu 

joc a pista. Així i tot, no van 
deixar escapar als rivals i van 
tenir l’oportunitat de posar-
se a 1 punt.

Torelló: Palacios (1), 
Cruz (2), Fernández (1), 
Montserrat (16), Sabates 
(11), Datsira (0), Pratdesaba 
(14), Carrillo (10), Mas (3), 
Ricart (0), Font (3).

Vilatorta, 77  
Ripoll, 81
Sant Julià de Vilatorta El 
Ripoll va guanyar el primer 
partit de lliga contra el 
Vilatorta per 77 a 81, en un 
desenllaç que es va decidir 
a la pròrroga, després d’un 
partit molt igualat i amb 
alternances constants en el 
marcador. L’equip visitant 
anava curt d’efectius, però 
des del principi van tirar el 
partit endavant amb molta 
intensitat. Els de Ripoll van 
saber mantenir la distància al 
marcador amb una molt bona 
defensa en bloc i transicions 
defensives que els va perme-
tre guanyar.

Ripoll: Camprubí, Burgos, 
Coniller, Formatge, Fernán-
dez, Costa, Vilalta i Borràs.

FEMENÍ PRIMERA 

Cassanenc, 60  
Femení Osona, 68
Cassà de la Selva Victò-
ria del Femení Osona en el 
primer partit de lliga. A la 
primera part les osonen-
ques van fer una molt bona 
defensa en un partit molt 
igualat. Així ho reflectia el 
marcador al descans (36-37). 
A la represa les jugadores 
van sortir amb molta força 
en atac i van aconseguir obrir 
forat. 

Femení Osona: Parareda 
(8), Roma (1), Codina (2), 
Morató (0), Güell (7), Muñoz 
(8), Rosselló (4), Alba (0), 
Gracia (2), Saus (28), Vila 
(4), Viñolas (4).

FEMENÍ SEGONA

Fontajau, 60  
Torelló, 47

Girona Derrota en un pri-
mer partit de lliga complicat 
pel femení del Torelló. Les 
torellonenques van sortir bé 
en els primers minuts i van 
acabar cinc punts per sobre 

en el primer quart (10-15), 
però al segon i tercer perío-
de les jugadores locals van 
posar una marxa més i es van 
escapar en al marcador. La 
falta d’encert als tirs lliures i 
de fluïdesa no va permetre al 
Torelló lluitar per la victòria.  

Torelló: Guerra (2), Muni-
esa (17), Jorquera (1), Mon-
tero (8), Bigas, Vila (5), Soler 
(4), Ayats (2), Roma (8).

Ceset, 45  
Tona, 48
Girona El Tona s’estrena  
amb una victòria als últims 
minuts a fora de casa. Les 
jugadores del Tona van sortir 
a la pista amb molt de ritme, 
dominant els rebots arribant 
al descans amb una diferèn-
cia de 21 punts. A la segona 
part, però, va ser tot el con-
trari pel Tona. El Ceset va 
sortir amb molta agressivitat 
defensiva i no van permetre 
que el Tona fes el seu joc. El 
partit es va resoldre als tirs 
lliures.

Tona: Díaz (7), Vilacís 
(13), Armengol (2), Cussó 
(9), Orra, Pratdesaba, Crespi, 
Almaida (10), Vidal (2), Vilar 
(5).

BÀSQUET

el segon quart. Els vigatans, 
amb un joc molt improvisat 
i sense idees, no van poder 
amb un equip barceloní que 
disposa de jugadors amb un 
molt bon tir. A la mitja part 
el resultat era de 40 a 31. 

A la represa el partit va 
continuar amb la mateixa 
tònica, tant a nivell anota-
dor com defensiu, per un 
Vic que no va fer faltes: “No 
vam estar bé, però alguns 
jugadors es van posar l’equip 
a l’esquena i ens vam poder 
acostar a vuit punts”, deia 
l’entrenador, encara que en 
el tram final, tot i estar dins 
del partit, diversos atacs 
fallats pels vigatans sumat a 
la pèrdua de pilotes va per-
metre als barcelonins gua-
nyar el partit per 80 a 68.

Amb la victòria, el CB Vic 
es va quedar sense poder 
jugar les semifinals de la Lli-
ga Catalana. El següent com-
promís del conjunt osonenc 
serà el proper cap de setma-
na en l’inici de la Lliga: “Hem 
de continuar treballant i 
ser més un equip, contra el 
Martinenc no vam fer un bon 
partit”. 
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josep Garcia, a l’esquerra, i mireia Badia, a la dreta, en un moment del circuit de la Torre d’Oristà

Josep Garcia i Mireia Badia 
regnen a l’Enduro del Lluçanès

Uns 200 pilots participen al Campionat d’Espanya disputat a la Torre d’Oristà

La Torre d’Oristà

Laia Miralpeix

La quarta i penúltima prova 
del Campionat d’Espanya 
d’Enduro es va disputar 
aquest cap de setmana a la 
Torre d’Oristà. Els pilots 
van haver de fer front a un 
recorregut amb tres especials 
en què van haver de fer tres 
voltes cada un dels dos dies 
de competició. 

Josep Garcia va complir els 
pronòstics i es va imposar 
tant dissabte com diumenge 
a la classificació general i 
també a la prova d’Enduro 
2. Sergi Navarro va guanyar 
en Enduro 1. La competició 
a banda de ser puntuable 
per al Campionat d’Espa-
nya també ho era per al de 
Catalunya, en el qual Marc 
Riba va realitzar una gran 
actuació i va acabar quart. 

Tot i la victòria de Josep 
Garcia, el pilot de KTM va 
tenir sempre a l’ombra el 
pilot Jaume Betriu, que va 
acabar segon a la general a 
menys d’un minut de dife-
rència i va guanyar en Endu-
ro 3, on Marc Sans va acabar 
segon. Entre els participants 
a la prova masculina cal des-
tacar també la sisena posició 
de Bernat Cortés, que en 
alguns trams cronometrats 

va superar Josep Garcia en 
algunes de les passades i va 
aconseguir la segona posició 
en Enduro 2. Pau Tomàs va 
ser el millor osonenc en aca-
bar en vuitena posició a la 
general. 

En categoria femenina, la 
pilot del club organitzador, 
el Moto Club Riuprimer Gas 
i Rocs, Mireia Badia -afinca-
da a Sant Julià de Vilatorta-, 
va ser la guanyadora. Badia 

(Gas Gas) va ser molt supe-
rior a la segona classificada, 
Alba Vilaplana, en treure-li 
més de set minuts diumenge 
i cinc dissabte. Amb aquesta 
victòria, Badia es va empor-
tar el seu sisè Campionat 
d’Espanya consecutiu i es  
consolida com la principal 
rival de Laia Sanz en la lluita 
pel mundial femení. Kate 
Vall va ser tercera dissab-
te, mentre que Maria San 
Miguel ho va ser diumenge. 

Des de l’organització, 
Jesús Serra es mostrava 
“molt satisfet, la prova ha 
anat molt bé, així ens ho ha 
transmès tant la Federació 
com els pilots i el públic”. 
Serra afegia que “hem fet un 
traçat d’enduro de veritat, 
els pilots han acabat cansats, 
amb especials molt llargues, 
amb un traçat dur, sense res 
extremadament difícil però 
molt llarg que acabava amb 
els pilots esgotats”. A més 
a més, se li sumava que la 
prova es va disputar al llarg 
de dos dies i això va provo-
car que “els pilots havien de 
tenir un físic i un entrena-
ment molt bo perquè acaben 
molt cansats i alguns van 
haver d’abandonar el segon 
dia per no poder seguir el 
ritme”. Tot i no haver-hi una 
participació molt alta, que 
des de la Federació atribuei-
xen a diferents motius, uns 
200 pilots van participar a 
la prova, que va tenir com 
a centre neuràlgic la Torre 
d’Oristà. Serra destacava que 
“com a club organitzador, 
sense l’ajuda de la gent de 
l’entorn, la prova no hauria 
estat possible. El poble s’ha 
abocat a fer-la possible i més 
de 150 voluntaris han ajudat 
a gestionar els dos dies de 
cursa”. 
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La sortida de la cursa, amb confeti inclòs, a la zona del Portal 

Hi van prendre part més de dos-cents atletes

Èxit de participació a la cursa 
solidària de Centelles

Centelles

Josep Paré

Dissabte al matí Centelles es 
va retrobar amb la cursa soli-
daria amb el Sàhara - Memo-
rial Pere Viñolas, després 
d’haver hagut de renunciar 
a disputar la de l’any passat. 
Aquesta vegada hi havia la 
cursa solidària amb dos recor-
reguts: 5 i 10 quilòmetres, 
la cursa infantil i la primera 
caminada, aquestes dues no 
competitives. 

La cursa infantil, de 3 a 
7 anys i amb un recorregut 
d’uns 600 metres, va comptar  
amb una vintena de nens i 
nenes i va ser la primera que 
es va fer. La jornada va con-
tinuar amb la de 5 i 10 quilò-
metres, amb 68 i 65 inscrits, 
respectivament, i la primera 

caminada solidària, amb una 
cinquantena de participants.

El primer sènior masculí 
va ser Isaac Viniegra amb un 
temps de 40min 30seg, men-
tre que en sènior femení la 
guanyadora va ser Georgina 
Inglavaga,  amb un temps 
de 43min 15seg. En veterans 
Elias Bru i Inma Rodrigues 
van ser els guanyadors amb 
45min 15seg i 52min 49seg, 
respectivament.

Pel que fa als 5 quilòme-
tres, el primer sènior va ser 
Jordi Gallifa amb un temps 
de 18min 38seg, mentre que 
la primera sènior va ser Anna 
Lleopart amb 25min 6seg. 
Josep Presseguer amb 23min 
58seg i Aurora Camprubí 
amb 34min 6seg van ser els 
guanyadors en la categoria de 
veterans. L’aportació per par-

ticipar a les curses era portar 
col·liris que s’entregaven el 
mateix dia de la cursa i que 
aniran destinats als camps de 
refugiats de Tindouf. Des de 

l’organització i l’Ajuntament 
valoren molt positivament 
la jornada, ja que era una 
incògnita com aniria el fet de 
disputar-la al matí. El regi-

dor d’Esports, Miquel Arisa, 
comentava que “ha anat molt 
bé la participació i estem con-
tents, ha estat una bona idea 
el canvi d’hora”.
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Bàsquet

PRIMERA CATALANA. GRUP 3

Adepaf, 60 - Cabrera, 61
CB Vic-UVic 2, 79 - Lloret, 48
Salt, 63 - Tona, 66
Blanes, 48 - Bescanó, 57
Pineda Mar, 65 - Ceset, 60
Malgrat, 58 - Palamós, 87

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic 2 ................ 1 1 0 79 48 2
 2.- Palamós ............................1 1 0 87 58 2
 3.- Bescanó .............................1 1 0 57 48 2
 4.- Pineda Mar.......................1 1 0 65 60 2
 5.- Tona ............................... 1 1 0 66 63 2
 6.- Cabrera .............................1 1 0 61 60 2
 7.- Adepaf ..............................1 0 1 60 61 1
 8.- Salt ....................................1 0 1 63 66 1
 9.- Ceset .................................1 0 1 60 65 1
 10.- Blanes ...............................1 0 1 48 57 1
 11.- Malgrat .............................1 0 1 58 87 1
 12.- Lloret ................................1 0 1 48 79 1

SEGONA CATALANA. GRUP 2

Quart, 62 - Farners, 65
Nou Caules, 54 - Girona, 87
Salt B, 62 - Tordera, 67
Vilatorta, 77 - Ripoll, 81
Torroella, 70 - Torelló, 61
Vilafant, 66 - Cassanenc, 65

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Girona ...............................1 1 0 87 54 2
 2.- Torroella ...........................1 1 0 70 61 2
 3.- Tordera .............................1 1 0 67 62 2
 4.- Ripoll ............................. 1 1 0 81 77 2
 5.- Farners ..............................1 1 0 65 62 2
 6.- Vilafant .............................1 1 0 66 65 2
 7.- Cassanenc .........................1 0 1 65 66 1
 8.- Quart .................................1 0 1 62 65 1
 9.- Vilatorta ........................ 1 0 1 77 81 1
 10.- Salt B .................................1 0 1 62 67 1
 11.- Torelló ........................... 1 0 1 61 70 1
 12.- Nou Caules .......................1 0 1 54 87 1

TERCERA CATALANA. GRUP 4

Cardedeu, 67 - CB Vic-UVic 3, 73
Bàsquet Neus, 49 - Llinars, 56
Mollet C, 84 - Tona B, 51
L’Ametlla, 70 - Montmeló, 62
Gramenet, 69 - St. Gervasi 2, 53
Granollers 3, 78 - Canovelles, 43

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pGranollers 3 ...................1 1 0 78 43 2
 2.- Mollet C ............................1 1 0 84 51 2
 3.- Gramenet..........................1 1 0 69 53 2
 4.- L’Ametlla ..........................1 1 0 70 62 2
 5.- Llinars ...............................1 1 0 56 49 2
 6.- CB Vic-UVic 3 ................ 1 1 0 73 67 2
 7.- Cardedeu ..........................1 0 1 67 73 1
 8.- Bàsquet Neus ...................1 0 1 49 56 1
 9.- sMontmeló ......................1 0 1 62 70 1
 10.- sSt. Gervasi 2 ...................1 0 1 53 69 1
 11.- qTona B .......................... 1 0 1 51 84 1
 12.- qCanovelles ......................1 0 1 43 78 1

SÈNIOR B. GRUP 1

St. Crist D, 67 - St. Lleí-Vilanova B, 46
Vilassar Mar, 40 - Les Franqueses B, 50
Calella, 50 - La Llagosta, 56
Vilatorta - Centelles-Tona, sr.
St. Pol, 48 - Cabrils, 52
La Roca, 78 - Bellvitge Groc, 67
Descansa: Mir C

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Crist D .........................1 1 0 67 46 2
 2.- La Roca .............................1 1 0 78 67 2
 3.- Les Franqueses B .............1 1 0 50 40 2
 4.- La Llagosta .......................1 1 0 56 50 2
 5.- Cabrils ..............................1 1 0 52 48 2
 6.- St. Pol ................................1 0 1 48 52 1
 7.- Calella ...............................1 0 1 50 56 1
 8.- Vilassar Mar .....................1 0 1 40 50 1
 9.- Bellvitge Groc ..................1 0 1 67 78 1
 10.- St. Lleí-Vilanova B ...........1 0 1 46 67 1
 11.- Mir C .................................0 0 0 0 0 0
 12.- Centelles-Tona .............. 0 0 0 0 0 0
 13.- Vilatorta ........................ 0 0 0 0 0 0

SÈNIOR GIRONA. GRUP 1

Soldatal Campdevànol, 63 - Llançà, 50
PS Salt - Palamós Blau, ajornat
Vall del Terri, 38 - Escolàpies Figueres, 69
Santjoanenc D, 54 - Ripoll B, 58
Olot, 62 - St. Julià Ramis, 44
Descansa: Begur, Palafolls

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Escolàpies Figueres .........1 1 0 69 38 2
 2.- Olot ...................................1 1 0 62 44 2
 3.- Soldatal Campdevànol .. 1 1 0 63 50 2
 4.- Ripoll B .......................... 1 1 0 58 54 2
 5.- Santjoanenc D..................1 0 1 54 58 1
 6.- Llançà................................1 0 1 50 63 1
 7.- St. Julià Ramis .................1 0 1 44 62 1
 8.- Vall del Terri ....................1 0 1 38 69 1
 9.- Palafolls ............................0 0 0 0 0 0

 10.- Begur ................................0 0 0 0 0 0
 11.- Palamós Blau ...................0 0 0 0 0 0
 12.- PS Salt ...............................0 0 0 0 0 0

SOTS-25 A. GRUP 1

Viladecavalls, 55 - Ceissa, 68
St. Pere, 64 - Roda, 51
Torelló, 57 - La Garriga, 60
Caldes, 52 - Ciutat Vella, 54
Argentona, 102 - Coll, 66
Les Corts-UBAE, 35 - AE PB9, 42

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pArgentona ......................1 1 0 102 66 2
 2.- St. Pere..............................1 1 0 64 51 2
 3.- Ceissa ................................1 1 0 68 55 2
 4.- AE PB9 ..............................1 1 0 42 35 2
 5.- La Garriga .........................1 1 0 60 57 2
 6.- Ciutat Vella ......................1 1 0 54 52 2
 7.- Caldes ...............................1 0 1 52 54 1
 8.- Torelló ........................... 1 0 1 57 60 1
 9.- Les Corts-UBAE...............1 0 1 35 42 1
 10.- Viladecavalls ....................1 0 1 55 68 1
 11.- Roda ............................... 1 0 1 51 64 1
 12.- Coll ....................................1 0 1 66 102 1

SOTS-25 B. GRUP 1

Mataró Parc - Premià Dalt, sr.
Teià, 46 - Minguella, 53
L’Ametlla, 49 - Alella, 64
Manlleu, 77 - Parets, 51
CBSFC 1946, 50 - Calella, 72
Palau, 46 - Canovelles, 59
Descansa: Montgat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Manlleu ......................... 1 1 0 77 51 2
 2.- Calella ...............................1 1 0 72 50 2
 3.- Alella .................................1 1 0 64 49 2
 4.- Canovelles ........................1 1 0 59 46 2
 5.- Minguella .........................1 1 0 53 46 2
 6.- Teià ...................................1 0 1 46 53 1
 7.- Palau .................................1 0 1 46 59 1
 8.- L’Ametlla ..........................1 0 1 49 64 1
 9.- CBSFC 1946 .....................1 0 1 50 72 1
 10.- Parets ................................1 0 1 51 77 1
 11.- Premià Dalt ......................0 0 0 0 0 0
 12.- Mataró Parc......................0 0 0 0 0 0
 13.- Montgat ............................0 0 0 0 0 0

SOTS-21 NIVELL A-2. GRUP 2

La Garriga, 65 - Arenys B, 48
CB Vic-UVic - Tona, ajornat
Cabrera, 70 - Granollers, 46
Sta. Perpètua, 44 - Regina Carmeli, 68
Viladecavalls, 65 - Teià, 56

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Regina Carmeli ................1 1 0 68 44 2
 2.- Cabrera .............................1 1 0 70 46 2
 3.- La Garriga .........................1 1 0 65 48 2
 4.- Viladecavalls ....................1 1 0 65 56 2
 5.- Teià ...................................1 0 1 56 65 1

 6.- Arenys B ...........................1 0 1 48 65 1
 7.- Granollers.........................1 0 1 46 70 1
 8.- Sta. Perpètua....................1 0 1 44 68 1
 9.- Tona ............................... 0 0 0 0 0 0
 10.- CB Vic-UVic ................... 0 0 0 0 0 0

JÚNIOR PREFERENT. FASE 
PRÈVIA. GRUP 6

CB Vic-UVic, 87 - Mollet, 70
Diagonal Mar, 61 - Cornellà, 64
CN Sabadell, 66 - La Garriga, 67

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic ................... 3 3 0 243 206 6
 2.- Diagonal Mar ...................3 2 1 222 184 5
 3.- La Garriga .........................3 2 1 210 191 5
 4.- Cornellà ............................3 2 1 190 185 5
 5.- Mollet ...............................3 0 3 180 228 3
 6.- CN Sabadell ......................3 0 3 194 245 3

JÚNIOR NIVELL A. GRUP 6

Matadepera Taronja, 67 - Igualada, 54
CB Vic-UVic 2, 40 - St. Gervasi, 46
Torelló, 62 - Berga, 51
Granollers 4, 60 - Artés, 49
Manlleu, 90 - Bàsquetoms, 38
Manresa Vermell, 82 - CN Terrassa B, 44

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Manlleu ......................... 1 1 0 90 38 2
 2.- Manresa Vermell .............1 1 0 82 44 2
 3.- Matadepera Taronja .......1 1 0 67 54 2
 4.- Granollers 4......................1 1 0 60 49 2
 5.- Torelló ........................... 1 1 0 62 51 2
 6.- St. Gervasi ........................1 1 0 46 40 2
 7.- CB Vic-UVic 2 ................ 1 0 1 40 46 1
 8.- Berga .................................1 0 1 51 62 1
 9.- Artés .................................1 0 1 49 60 1
 10.- Igualada ............................1 0 1 54 67 1
 11.- CN Terrassa B ..................1 0 1 44 82 1
 12.- Bàsquetoms ......................1 0 1 38 90 1

JÚNIOR NIVELL B. GRUP 4

Mataró Parc Taronja, 62 - Mollet B, 80
La Garriga B, 46 - Llinars, 78
CB Vic-UVic 3 - Canet, sr.
Vila Montornès, 65 - Parets, 42
Tona, 76 - Calella, 63
Mataró Parc Blau, 51 - St. Gervasi 2, 40

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Llinars ...............................1 1 0 78 46 2
 2.- Vila Montornès ...............1 1 0 65 42 2
 3.- Mollet B ............................1 1 0 80 62 2
 4.- Tona ............................... 1 1 0 76 63 2
 5.- Mataró Parc Blau .............1 1 0 51 40 2
 6.- St. Gervasi 2 .....................1 0 1 40 51 1
 7.- Calella ...............................1 0 1 63 76 1
 8.- Mataró Parc Taronja .......1 0 1 62 80 1
 9.- Parets ................................1 0 1 42 65 1
 10.- La Garriga B .....................1 0 1 46 78 1
 11.- Canet .................................0 0 0 0 0 0
 12.- CB Vic-UVic 3 ................ 0 0 0 0 0 0

FEMENÍ PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1

Cassanenc, 60 - Femení Osona, 68
St. Andreu Natzaret, 60 - St. Cugat Negre, 67
St. Gervasi, 50 - Argentona, 5
GEiEG B, 65 - Cerdanyola B, 47
Onyar, 58 - Caldes, 33
Lloret, 49 - Sabadell BQ Vallès, 71

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Gervasi ........................1 1 0 50 5 2
 2.- Onyar ................................1 1 0 58 33 2
 3.- Sabadell BQ Vallès ..........1 1 0 71 49 2
 4.- GEiEG B ............................1 1 0 65 47 2
 5.- Femení Osona ............... 1 1 0 68 60 2
 6.- St. Cugat Negre ...............1 1 0 67 60 2
 7.- St. Andreu Natzaret ........1 0 1 60 67 1
 8.- Cassanenc .........................1 0 1 60 68 1
 9.- Cerdanyola B....................1 0 1 47 65 1
 10.- Lloret ................................1 0 1 49 71 1
 11.- Caldes ...............................1 0 1 33 58 1
 12.- Argentona ........................1 0 1 5 50 1

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 5

Banyoles, 46 - Vilafant, 38
Ceset, 45 - Tona, 48
Fontajau, 60 - Torelló SF, 47
L’Escala, 63 - Vilablareix, 48
Descansa: Quart, Blanes

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- L’Escala .............................1 1 0 63 48 2
 2.- Fontajau............................1 1 0 60 47 2
 3.- Banyoles ...........................1 1 0 46 38 2
 4.- Tona ............................... 1 1 0 48 45 2
 5.- Ceset .................................1 0 1 45 48 1
 6.- Vilafant .............................1 0 1 38 46 1
 7.- Torelló SF ...................... 1 0 1 47 60 1
 8.- Vilablareix ........................1 0 1 48 63 1
 9.- Blanes ...............................0 0 0 0 0 0
 10.- Quart .................................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ TERCERA CATALANA. 
GRUP 4

Corbera Negre - Vilatorrada, ajornat
Igualada C, 69 - Roda, 41
Òdena, 59 - Manlleu, 43
Artés, 58 - Can Parellada, 43
Santpedor, 73 - Esparreguera, 40
Manresa B, 57 - Viladecavalls, 43

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Santpedor .........................1 1 0 73 40 2
 2.- Igualada C ........................1 1 0 69 41 2
 3.- Òdena................................1 1 0 59 43 2
 4.- Artés .................................1 1 0 58 43 2
 5.- Manresa B ........................1 1 0 57 43 2
 6.- Viladecavalls ....................1 0 1 43 57 1
 7.- Can Parellada ...................1 0 1 43 58 1
 8.- Manlleu ......................... 1 0 1 43 59 1
 9.- Roda ............................... 1 0 1 41 69 1
 10.- Esparreguera ....................1 0 1 40 73 1

 11.- Vilatorrada .......................0 0 0 0 0 0
 12.- Corbera Negre .................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ TERCERA CATALANA 
GIRONA. GRUP 2

Ceset, 27 - Escola Pia Olot, 50
Vall d’en Bas, 83 - St. Julià Ramis, 17
Soldatal Campdevànol, 17 - E. Figueres, 65

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Vall d’en Bas .....................1 1 0 83 17 2
 2.- Escolàpies Figueres .........1 1 0 65 17 2
 3.- Escola Pia Olot .................1 1 0 50 27 2
 4.- Ceset .................................1 0 1 27 50 1
 5.- Soldatal Campdevànol .. 1 0 1 17 65 1
 6.- St. Julià Ramis .................1 0 1 17 83 1

FEMENÍ SÈNIOR. GRUP 4

Femení Osona B, 93 - La Garriga, 43
Arenys, 108 - Tona B, 11
St. Gervasi 2, 70 - Argentona B, 54
Cabrera, 52 - Montgat, 49
CBLLV, 36 - Vilassar Mar, 29
Llinars, 48 - Mataró Maresme, 55

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Arenys...............................1 1 0 108 11 2
 2.- Femení Osona B ............ 1 1 0 93 43 2
 3.- St. Gervasi 2 .....................1 1 0 70 54 2
 4.- CBLLV ...............................1 1 0 36 29 2
 5.- Mataró Maresme .............1 1 0 55 48 2
 6.- Cabrera .............................1 1 0 52 49 2
 7.- Montgat ............................1 0 1 49 52 1
 8.- Llinars ...............................1 0 1 48 55 1
 9.- Vilassar Mar .....................1 0 1 29 36 1
 10.- Argentona B .....................1 0 1 54 70 1
 11.- La Garriga .........................1 0 1 43 93 1
 12.- Tona B ............................ 1 0 1 11 108 1

FEMENÍ SOTS-25. GRUP 1

Ramon Llull, 44 - Thau, 46
Coll, 37 - St. Pol, 43
Sta. Perpètua, 40 - Canet, 61
SBSFC 1946, 46 - Martinenc, 48
M. St. Lleí-Vilanova, 30 - CIC, 49
Descansa: Femení Osona C, CBLLV

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Canet .................................1 1 0 61 40 2
 2.- CIC ....................................1 1 0 49 30 2
 3.- St. Pol ................................1 1 0 43 37 2
 4.- Thau ..................................1 1 0 46 44 2
 5.- Martinenc ........................1 1 0 48 46 2
 6.- SBSFC 1946 ......................1 0 1 46 48 1
 7.- Ramon Llull .....................1 0 1 44 46 1
 8.- Coll ....................................1 0 1 37 43 1
 9.- M. St. Lleí-Vilanova ........1 0 1 30 49 1
 10.- Sta. Perpètua....................1 0 1 40 61 1
 11.- CBLLV ...............................0 0 0 0 0 0
 12.- Femení Osona C ............ 0 0 0 0 0 0
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L’equip Sènior masculí del Club Bàsquet Torelló, el dia de la presentació d’equips de la temporada 2021-2022
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FEMENÍ SOTS-21 NIVELL B. 
GRUP 1

Thau, 64 - Sentmenat, 42
Vila Olímpica - Puig-reig, sr.
Dominiques Barcelona - EIS Barcelona, aj.
Roda, 49 - Maristes Rubí, 64
Descansa: Roser Negre, Sants Les Corts

Equips...................................PJ. .PG. .PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.- Thau ..................................1 1 0 64 42 2
 2.- Maristes Rubí ..................1 1 0 64 49 2
 3.-.Roda................................ 1. 0. 1. 49. 64. 1
 4.- Sentmenat ........................1 0 1 42 64 1
 5.- Roser Negre .....................0 0 0 0 0 0
 6.- Sants Les Corts ................0 0 0 0 0 0
 7.- EIS Barcelona ...................0 0 0 0 0 0
 8.- Dominiques Barcelona ...0 0 0 0 0 0
 9.- Puig-reig ...........................0 0 0 0 0 0
 10.- Vila Olímpica ...................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ JÚNIOR 
INTERTERRITORIAL. GRUP 2

Olot, 62 - Fem..Osona.Taronja, 67
Claret Blanc, 51 - Tona, 53
Jov. Badalona, 56 - El Círcol, 54
Jac Sants Bcn B, 38 - Torelló, 69
Escolàpies Figueres, 67 - St. Josep, 64
Descansa: St. Andreu

Equips...................................PJ. .PG. .PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.-.Torelló............................ 1. 1. 0. 69. 38. 2
 2.-.Fem..Osona.Taronja....... 1. 1. 0. 67. 62. 2
 3.- Escolàpies Figueres .........1 1 0 67 64 2
 4.-.Tona................................ 1. 1. 0. 53. 51. 2
 5.- Jov. Badalona ...................1 1 0 56 54 2
 6.- El Círcol ............................1 0 1 54 56 1
 7.- Claret Blanc .....................1 0 1 51 53 1
 8.- St. Josep ............................1 0 1 64 67 1
 9.- Olot ...................................1 0 1 62 67 1
 10.- Jac Sants Bcn B .................1 0 1 38 69 1
 11.- St. Andreu ........................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ JÚNIOR NIVELL A. 
GRUP 1

Canovelles - Mollet, ajornat
AESE, 32 - Granollers 2, 53
Argentona, 42 - Ripollet, 54
Vilassar Dalt, 48 - Parets Negre, 52
Salesians Badalona, 34 - Torelló.2, 61
St. Josep B, 53 - Gramenet, 71
Descansa: Calella

Equips...................................PJ. .PG. .PP. .PF. .PC. .Pt.
 1.-.Torelló.2.......................... 1. 1. 0. 61. 34. 2
 2.- Granollers 2......................1 1 0 53 32 2
 3.- Gramenet..........................1 1 0 71 53 2
 4.- Ripollet .............................1 1 0 54 42 2
 5.- Parets Negre ....................1 1 0 52 48 2
 6.- Vilassar Dalt ....................1 0 1 48 52 1
 7.- Argentona ........................1 0 1 42 54 1
 8.- St. Josep B .........................1 0 1 53 71 1
 9.- AESE .................................1 0 1 32 53 1
 10.- Salesians Badalona ..........1 0 1 34 61 1
 11.- Calella ...............................0 0 0 0 0 0
 12.- Mollet ...............................0 0 0 0 0 0
 13.- Canovelles ........................0 0 0 0 0 0

Futbol

QUARTA CATALANA.  
GRUP 27

St. Gregori B, 0 - Bescanó B, 2
Ripoll, 1 - Camos, 2
Les Preses B, 2 - Serinyà, 2
Jov. St. Pere Màrtir, 3 - Vall d’en Bas, 0
Cornellà Terri B, 1 - Osor, 0
La Canya, 0 - Castellfollit, 0
Bonmatí, 1 - Joanetes, 1
PE Montagut, 5 - Olot, 1
St. Miquel Campmajor, 7 - Maia, 2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pPE Montagut ..............2 2 0 0 9 1 6
 2.- Bescanó B .....................2 2 0 0 4 1 6
 3.- Jov. St. Pere Màrtir......2 1 1 0 3 0 4
 4.- Joanetes ........................2 1 1 0 4 2 4
 5.- Bonmatí ........................2 1 1 0 3 1 4
 6.- Camos ...........................2 1 1 0 4 3 4
 7.- St. Miquel Campmajor 2 1 0 1 8 4 3
 8.- Cornellà Terri B ...........1 1 0 0 1 0 3
 9.- Serinyà ..........................2 0 2 0 4 4 2
 10.- Les Preses B .................2 0 2 0 4 4 2
 11.- Castellfollit ..................1 0 1 0 0 0 1
 12.-.Ripoll.......................... 2. 0. 1. 1. 3. 4. 1
 13.- Osor ...............................2 0 1 1 0 1 1
 14.- St. Gregori B .................2 0 1 1 2 4 1
 15.- La Canya .......................2 0 1 1 1 3 1
 16.- Vall d’en Bas .................2 0 1 1 2 5 1
 17.- Olot ...............................2 0 0 2 1 7 0
 18.- Maia ..............................2 0 0 2 2 11 0

CADET PREFERENT.  
GRUP 2

EF Mataró, 0 - Granollers B, 2
St. Gabriel, 2 - FUE Olot, 2

Manlleu, 2 - FE Grama B, 3
Girona B, 1 - Mollet, 2
Vic.Riuprimer, 3 - Parets, 3
Llagostera, 2 - Quart, 0
Fornells, 2 - Torelló, 1
Vilassar Dalt, 4 - Figueres, 0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pVilassar Dalt ..............1 1 0 0 4 0 3
 2.- Llagostera .....................1 1 0 0 2 0 3
 3.- Granollers B .................1 1 0 0 2 0 3
 4.- FE Grama B...................1 1 0 0 3 2 3
 5.- Fornells .........................1 1 0 0 2 1 3
 6.- Mollet ...........................1 1 0 0 2 1 3
 7.- Parets ............................1 0 1 0 3 3 1
 8.-.Vic.Riuprimer............ 1. 0. 1. 0. 3. 3. 1
 9.- FUE Olot .......................1 0 1 0 2 2 1
 10.- St. Gabriel.....................1 0 1 0 2 2 1
 11.-.Manlleu...................... 1. 0. 0. 1. 2. 3. 0
 12.-.Torelló........................ 1. 0. 0. 1. 1. 2. 0
 13.- qGirona B......................1 0 0 1 1 2 0
 14.- qQuart...........................1 0 0 1 0 2 0
 15.- qEF Mataró ..................1 0 0 1 0 2 0
 16.- qFigueres ......................1 0 0 1 0 4 0

INFANTIL DIVISIÓ HONOR. 
GRUP 1

Barcelona, 5 - Espanyol, 0
Vic.Riuprimer, 0 - Cornellà, 4
Gim. Tarragona, 3 - Mercantil, 1
St. Ildefons, 1 - Base Reus, 2
Girona, 5 - Sabadell, 1
St. Gabriel, 3 - St. Cugat, 1
Gim. Manresa, 0 - St. Andreu, 0
L’Hospitalet, 3 - Damm, 4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Barcelona ......................1 1 0 0 5 0 3
 2.- Girona ...........................1 1 0 0 5 1 3
 3.- Cornellà ........................1 1 0 0 4 0 3
 4.- St. Gabriel.....................1 1 0 0 3 1 3
 5.- Gim. Tarragona ............1 1 0 0 3 1 3
 6.- Damm ...........................1 1 0 0 4 3 3
 7.- Base Reus .....................1 1 0 0 2 1 3
 8.- St. Andreu ....................1 0 1 0 0 0 1
 9.- Gim. Manresa ..............1 0 1 0 0 0 1
 10.- L’Hospitalet .................1 0 0 1 3 4 0
 11.- St. Ildefons ...................1 0 0 1 1 2 0
 12.- St. Cugat .......................1 0 0 1 1 3 0
 13.- qMercantil....................1 0 0 1 1 3 0
 14.- qSabadell ......................1 0 0 1 1 5 0
 15.-.qVic.Riuprimer.......... 1. 0. 0. 1. 0. 4. 0
 16.- qEspanyol .....................1 0 0 1 0 5 0

INFANTIL PREFERENT.  
GRUP 2

Aqua Hotel, 3 - Mollet, 0
St. Celoni, 0 - Llagostera, 3
Unió Girona, 0 - Girona B, 2
Parets, 0 - Vic.Riuprimer.B, 0
Granollers, 1 - FUE Olot, 0
EF Gironès-Sàbat, 0 - Quart, 5
EF Mataró, 1 - Vilassar Mar, 0
Vilassar Dalt, 1 - Figueres, 4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pQuart...........................1 1 0 0 5 0 3
 2.- Figueres ........................1 1 0 0 4 1 3
 3.- Llagostera .....................1 1 0 0 3 0 3
 4.- Aqua Hotel ...................1 1 0 0 3 0 3
 5.- Girona B ........................1 1 0 0 2 0 3
 6.- EF Mataró .....................1 1 0 0 1 0 3
 7.- Granollers.....................1 1 0 0 1 0 3
 8.-.Vic.Riuprimer.B......... 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1
 9.- Parets ............................1 0 1 0 0 0 1
 10.- Vilassar Mar .................1 0 0 1 0 1 0
 11.- FUE Olot .......................1 0 0 1 0 1 0
 12.- Unió Girona .................1 0 0 1 0 2 0
 13.- qVilassar Dalt ..............1 0 0 1 1 4 0
 14.- qSt. Celoni ....................1 0 0 1 0 3 0
 15.- qMollet .........................1 0 0 1 0 3 0
 16.- qEF Gironès-Sàbat .......1 0 0 1 0 5 0

ALEVÍ PREFERENT.  
GRUP 6

Llagostera B, 1 - Bisbalenc At., 9
Figueres, 3 - EF Bosc de Tosca B, 5
Peralada, 6 - Cassà, 2
Banyoles, 3 - Vic.Riuprimer.B, 4
St. Celoni, 5 - L’Escala, 3
EF Baix Ter, 3 - Porqueres, 4
Quart, 2 - FUE Olot, 4
Banyoles At., 1 - Girona B, 10

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Girona B ........................1 1 0 0 10 1 3
 2.- Bisbalenc At. ................1 1 0 0 9 1 3
 3.- Peralada ........................1 1 0 0 6 2 3
 4.- St. Celoni ......................1 1 0 0 5 3 3
 5.- EF Bosc de Tosca B ......1 1 0 0 5 3 3
 6.- FUE Olot .......................1 1 0 0 4 2 3
 7.-.Vic.Riuprimer.B......... 1. 1. 0. 0. 4. 3. 3
 8.- Porqueres .....................1 1 0 0 4 3 3
 9.- Banyoles .......................1 0 0 1 3 4 0
 10.- EF Baix Ter ...................1 0 0 1 3 4 0
 11.- L’Escala .........................1 0 0 1 3 5 0
 12.- Figueres ........................1 0 0 1 3 5 0

 13.- Quart .............................1 0 0 1 2 4 0
 14.- Cassà .............................1 0 0 1 2 6 0
 15.- qLlagostera B ...............1 0 0 1 1 9 0
 16.- qBanyoles At. ...............1 0 0 1 1 10 0

BENJAMÍ PREFERENT.  
GRUP 2

Barcelona B, 8 - EF Premier Barcelona, 0
St. Gabriel, 1 - Cornellà, 2
FE Grama, 1 - Mercantil, 4
Espanyol, 6 - Vic.Riuprimer, 1
Badalona, 3 - Gim. Manresa, 4
Damm, 3 - Vilassar Mar, 0
Gavà, 1 - Europa, 0
St. Cugat, 4 - EF Mataró, 2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Barcelona B ..................1 1 0 0 8 0 3
 2.- Espanyol .......................1 1 0 0 6 1 3
 3.- Mercantil ......................1 1 0 0 4 1 3
 4.- Damm ...........................1 1 0 0 3 0 3
 5.- St. Cugat .......................1 1 0 0 4 2 3
 6.- Gim. Manresa ..............1 1 0 0 4 3 3
 7.- Cornellà ........................1 1 0 0 2 1 3
 8.- Gavà ..............................1 1 0 0 1 0 3
 9.- Badalona .......................1 0 0 1 3 4 0
 10.- St. Gabriel.....................1 0 0 1 1 2 0
 11.- Europa ..........................1 0 0 1 0 1 0
 12.- EF Mataró .....................1 0 0 1 2 4 0
 13.- FE Grama ......................1 0 0 1 1 4 0
 14.- qVilassar Mar...............1 0 0 1 0 3 0
 15.-.qVic.Riuprimer.......... 1. 0. 0. 1. 1. 6. 0
 16.- qEF Premier Barcelona 1 0 0 1 0 8 0

GRUP 6

Torelló, 4 - St. Celoni, 4
Figueres, 6 - Peralada, 3
Celrà, 3 - Vall.del.Ter, 1
Vic.Riuprimer.B, 9 - EF Gironès-Sàbat, 3
EF Baix Ter, 4 - L’Escala, 6
FUE Olot, 10 - EF Bosc de Tosca B, 4
Bisbalenc At., 0 - Quart, 12
Descansa: EF.Ripollès

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Quart .............................1 1 0 0 12 0 3
 2.- FUE Olot .......................1 1 0 0 10 4 3
 3.-.Vic.Riuprimer.B......... 1. 1. 0. 0. 9. 3. 3
 4.- Figueres ........................1 1 0 0 6 3 3
 5.- L’Escala .........................1 1 0 0 6 4 3
 6.- Celrà ..............................1 1 0 0 3 1 3
 7.- St. Celoni ......................1 0 1 0 4 4 1
 8.-.Torelló........................ 1. 0. 1. 0. 4. 4. 1
 9.-.EF.Ripollès................. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
 10.- EF Baix Ter ...................1 0 0 1 4 6 0
 11.-.Vall.del.Ter................. 1. 0. 0. 1. 1. 3. 0
 12.- Peralada ........................1 0 0 1 3 6 0
 13.- EF Bosc de Tosca B ......1 0 0 1 4 10 0
 14.- EF Gironès-Sàbat .........1 0 0 1 3 9 0
 15.- Bisbalenc At. ................1 0 0 1 0 12 0

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 2

FUE Olot, 1 - Figueres, 2
EF Mataró, 3 - Unif. Sta. Perpètua, 3
St. Cugat - Women’s Soccer S., pendent
Sta. Susanna, 4 - St. Gabriel B, 2
Torelló, 7 - Sta. Eugènia, 0
St. Quirze Vallès, 3 - Molinos, 1
Vilassar Mar, 2 - Vic.Riuprimer.B, 1
Seagull BDN B, 2 - Cassà, 2
Descansa: Base Montcada

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.-.pTorelló...................... 2. 2. 0. 0. 11. 1. 6
 2.- Sta. Susanna .................2 2 0 0 7 3 6
 3.- Vilassar Mar .................2 2 0 0 4 1 6
 4.- EF Mataró .....................2 1 1 0 8 5 4
 5.- Unif. Sta. Perpètua......2 1 1 0 4 3 4
 6.- St. Quirze Vallès ..........2 1 0 1 5 4 3
 7.- Figueres ........................1 1 0 0 2 1 3
 8.-.Vic.Riuprimer.B......... 2. 1. 0. 1. 4. 4. 3
 9.- Seagull BDN B .............1 0 1 0 2 2 1
 10.- Cassà .............................2 0 1 1 2 4 1
 11.- St. Cugat .......................0 0 0 0 0 0 0
 12.- Base Montcada ............0 0 0 0 0 0 0
 13.- St. Gabriel B .................1 0 0 1 2 4 0
 14.- FUE Olot .......................2 0 0 2 1 3 0
 15.- qWomen’s Soccer S. ....1 0 0 1 2 5 0
 16.- qMolinos ......................2 0 0 2 2 7 0
 17.- qSta. Eugènia ...............2 0 0 2 1 10 0

FEMENÍ JUVENIL PREFERENT. 
GRUP 1

Barcelona, 1 - Europa, 2
Vic.Riuprimer, 5 - Girona, 2
Manu Lanzarote, 3 - La Roca PBB, 1
Fontsanta-Fatjo, 3 - Levante Las Planas, 0
Damm, 3 - Llerona, 0
Igualada, 5 - Sabadell, 1
Base Reus, 0 - St. Gabriel, 2
Women’s SS, 0 - Espanyol, 4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Igualada ........................1 1 0 0 5 1 3
 2.- Espanyol .......................1 1 0 0 4 0 3
 3.-.Vic.Riuprimer............ 1. 1. 0. 0. 5. 2. 3
 4.- Damm ...........................1 1 0 0 3 0 3
 5.- Fontsanta-Fatjo ...........1 1 0 0 3 0 3

 6.- Manu Lanzarote ..........1 1 0 0 3 1 3
 7.- St. Gabriel.....................1 1 0 0 2 0 3
 8.- Europa ..........................1 1 0 0 2 1 3
 9.- Barcelona ......................1 0 0 1 1 2 0
 10.- La Roca PBB .................1 0 0 1 1 3 0
 11.- Base Reus .....................1 0 0 1 0 2 0
 12.- Girona ...........................1 0 0 1 2 5 0
 13.- Llerona .........................1 0 0 1 0 3 0
 14.- Levante Las Planas ......1 0 0 1 0 3 0
 15.- qSabadell ......................1 0 0 1 1 5 0
 16.- qWomen’s SS ...............1 0 0 1 0 4 0

Hoquei

NACIONAL CATALANA.  
GRUP A

Voltregà-Masies, 2 - Cerdanyola, 5
GEiEG, 4 - Reus, 3
Noia, 2 - Shum, 3
Capellades, 3 - Ripollet, 4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Cerdanyola ...................1 1 0 0 5 2 3
 2.- Ripollet .........................1 1 0 0 4 3 3
 3.- GEiEG ............................1 1 0 0 4 3 3
 4.- Shum .............................1 1 0 0 3 2 3
 5.- Capellades ....................1 0 0 1 3 4 0
 6.- Reus ..............................1 0 0 1 3 4 0
 7.- Noia ...............................1 0 0 1 2 3 0
 8.-.Voltregà-Masies......... 1. 0. 0. 1. 2. 5. 0

GRUP B

Piera, 5 - Vila-seca, 5
Barça - Igualada, pendent
Congrés, 3 - Tona, 4
Manlleu.B, 3 - Malgrat, 0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.-.Manlleu.B................... 1. 1. 0. 0. 3. 0. 3
 2.-.Tona............................ 1. 1. 0. 0. 4. 3. 3
 3.- Vila-seca .......................1 0 1 0 5 5 1
 4.- Piera ..............................1 0 1 0 5 5 1
 5.- Igualada ........................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Barça .............................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Congrés ........................1 0 0 1 3 4 0
 8.- Malgrat .........................1 0 0 1 0 3 0

PRIMERA CATALANA.  
GRUP 1A

Bigues i Riells, 3 - Caldes, 6
St. Feliu, 4 - Mataró, 1
Farners - Sta. Perpètua, ajornat
Voltregà.C, 3 - Arenys de Munt, 6

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Arenys de Munt ..........1 1 0 0 6 3 3
 2.- Caldes ...........................1 1 0 0 6 3 3
 3.- St. Feliu ........................1 1 0 0 4 1 3
 4.- Sta. Perpètua................0 0 0 0 0 0 0
 5.- Farners ..........................0 0 0 0 0 0 0
 6.-.Voltregà.C................... 1. 0. 0. 1. 3. 6. 0
 7.- Bigues i Riells ..............1 0 0 1 3 6 0
 8.- Mataró ..........................1 0 0 1 1 4 0

GRUP 2A

Vilassar, 3 - CP.Vic.B, 0
Ripoll, 5 - GEiEG, 3
Cassanenc, 3 - Lloret, 5
Horta, 5 - Roda, 3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Vilassar .........................1 1 0 0 3 0 3
 2.- Horta .............................1 1 0 0 5 3 3
 3.- Lloret ............................1 1 0 0 5 3 3
 4.-.Ripoll.......................... 1. 1. 0. 0. 5. 3. 3
 5.-.Roda............................ 1. 0. 0. 1. 3. 5. 0
 6.- Cassanenc .....................1 0 0 1 3 5 0
 7.- GEiEG ............................1 0 0 1 3 5 0
 8.-.CP.Vic.B...................... 1. 0. 0. 1. 0. 3. 0

SEGONA CATALANA.  
GRUP 2A

Caldes - Olot, ajornat
Centelles, 4 - Blanes, 4
Palafrugell, 9 - Taradell.B, 0
Jonquerenc, 4 - St. Jordi Desvalls, 2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Palafrugell ...................1 1 0 0 9 0 3
 2.- Jonquerenc ...................1 1 0 0 4 2 3
 3.- Blanes ...........................1 0 1 0 4 4 1
 4.-.Centelles..................... 1. 0. 1. 0. 4. 4. 1
 5.- Olot ...............................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Caldes ...........................0 0 0 0 0 0 0
 7.- St. Jordi Desvalls .........1 0 0 1 2 4 0
 8.-.Taradell.B................... 1. 0. 0. 1. 0. 9. 0

GRUP 2B

Roda.B, 5 - Girona, 0
Shum, 4 - Tona.B, 0
Ripoll.B - La Garriga, ajornat
Descansa: Tordera

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.-.Roda.B......................... 1. 1. 0. 0. 5. 0. 3
 2.- Shum .............................1 1 0 0 4 0 3
 3.- Tordera .........................0 0 0 0 0 0 0
 4.- La Garriga .....................0 0 0 0 0 0 0
 5.-.Ripoll.B....................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
 6.-.Tona.B......................... 1. 0. 0. 1. 0. 4. 0
 7.- Girona ...........................1 0 0 1 0 5 0

TERCERA CATALANA.  
GRUP 3A

Farners - St. Celoni, ajornat
Caldes Malavella, 5 - Vilassar B, 3
Taradell.C, 2 - Roda.C, 2
Cassanenc, 0 - Breda, 3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Breda .............................1 1 0 0 3 0 3
 2.- Caldes Malavella .........1 1 0 0 5 3 3
 3.-.Roda.C......................... 1. 0. 1. 0. 2. 2. 1
 4.-.Taradell.C................... 1. 0. 1. 0. 2. 2. 1
 5.- St. Celoni ......................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Farners ..........................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Vilassar B ......................1 0 0 1 3 5 0
 8.- Cassanenc .....................1 0 0 1 0 3 0

GRUP 1B

Mataró, 2 - Mollet, 6
Bigues i Riells, 2 - St. Celoni B, 15
Arenys Mar, 6 - Centelles.B, 3
Descansa: Vilassar

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- St. Celoni B...................1 1 0 0 15 2 3
 2.- Mollet ...........................1 1 0 0 6 2 3
 3.- Arenys Mar ..................1 1 0 0 6 3 3
 4.- Vilassar .........................0 0 0 0 0 0 0
 5.-.Centelles.B.................. 1. 0. 0. 1. 3. 6. 0
 6.- Mataró ..........................1 0 0 1 2 6 0
 7.- Bigues i Riells ..............1 0 0 1 2 15 0

FEMENÍ NACIONAL CATALANA. 
GRUP A

Reus, 3 - Lloret, 3
Lleidanet, 5 - Voltregà.B, 2
Caldes, 8 - Jonquerenc, 1
Cerdanyola, 4 - Mataró, 2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Caldes ...........................1 1 0 0 8 1 3
 2.- Lleidanet ......................1 1 0 0 5 2 3
 3.- Cerdanyola ...................1 1 0 0 4 2 3
 4.- Lloret ............................1 0 1 0 3 3 1
 5.- Reus ..............................1 0 1 0 3 3 1
 6.- Mataró ..........................1 0 0 1 2 4 0
 7.-.Voltregà.B................... 1. 0. 0. 1. 2. 5. 0
 8.- Jonquerenc ...................1 0 0 1 1 8 0

GRUP B

Bigues i Riells, 0 - Manlleu.B, 9
Palau Plegamans, 6 - Sfèric, 3
Vilanova, 5 - Igualada, 1
Vilassar, 3 - Vila-sana, 2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.-.Manlleu.B................... 1. 1. 0. 0. 9. 0. 3
 2.- Vilanova .......................1 1 0 0 5 1 3
 3.- Palau Plegamans .........1 1 0 0 6 3 3
 4.- Vilassar .........................1 1 0 0 3 2 3
 5.- Vila-sana .......................1 0 0 1 2 3 0
 6.- Sfèric .............................1 0 0 1 3 6 0
 7.- Igualada ........................1 0 0 1 1 5 0
 8.- Bigues i Riells ..............1 0 0 1 0 9 0

FEMENÍ PRIMERA CATALANA

Horta, 1 - Mollet, 3
Sfèric - Arenys de Mar, ajornat
Tona, 2 - Cerdanyola, 7
Voltregà.C, 2 - Girona, 4
Cubelles, 5 - Manresa, 1
CP.Vic, 3 - St. Cugat, 2
Malgrat, 5 - Roda, 4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pCerdanyola .................1 1 0 0 7 2 3
 2.- Cubelles ........................1 1 0 0 5 1 3
 3.- Girona ...........................1 1 0 0 4 2 3
 4.- Mollet ...........................1 1 0 0 3 1 3
 5.- Malgrat .........................1 1 0 0 5 4 3
 6.-.CP.Vic......................... 1. 1. 0. 0. 3. 2. 3
 7.- Arenys de Mar .............0 0 0 0 0 0 0
 8.- Sfèric .............................0 0 0 0 0 0 0
 9.-.Roda............................ 1. 0. 0. 1. 4. 5. 0
 10.- St. Cugat .......................1 0 0 1 2 3 0
 11.-.Voltregà.C................... 1. 0. 0. 1. 2. 4. 0
 12.- Horta .............................1 0 0 1 1 3 0
 13.- Manresa ........................1 0 0 1 1 5 0
 14.-.qTona.......................... 1. 0. 0. 1. 2. 7. 0

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

Els homes 
més savis
Pol Ballús

Periodista

La temporada 
passada vaig 
conèixer un 
entranyable 
guarda de 
seguretat 
d’Old Traf-

ford, que vetllava per 
l’accés dels periodistes a la 
zona de premsa de l’estadi. 
Criat a Manchester, era 
d’origen dominicà i parlava 
un castellà macarrònic, 
talent que compartíem. 
Amb el pas de les setmanes 
va desenvolupar un molest 
vici que era, just abans d’ac-
cedir a l’estadi, preguntar a 
alguns col·legues amb qui 
va teixir certa confiança si 
arribàvem al partit amb res-
saca. Però fos quina fos la 
resposta, afirmativa o nega-
tiva, el guarda de seguretat 
tancava la discussió amb la 
mateixa frase: “Fins i tot els 
homes més savis necessiten 
disbauxa de tant en tant, 
com escrivia Roald Dahl”. 
No he llegit absolutament 

cap obra de Roald Dahl, i 
com podreu comprendre 
després de la incessant 
tortura bisetmanal de l’any 
passat amb el company no 
en tinc cap intenció. 

El cas és que Dahl i el 
guarda de seguretat m’han 
tornat al cap aquesta set-
mana, quan vaig llegir que 
el govern anglès es planteja 
que els aficionats al futbol 
puguin tornar a consumir 
alcohol als seients dels esta-
dis. El hooliganisme i Mar-
garet Thatcher ho van pro-
hibir el 1985. Ara, un estudi 
iniciat per la parlamentària 
Tracey Crouch planteja 
que pot ser una bona idea 
i podrien fer proves pilot 
a cinquena i sisena divisió, 
categories semiprofessio-
nals. Des de llavors no paro 
de pensar en el guarda de 
seguretat anant a veure un 
partit de, jo què sé, l’Stock-
port County, fotent-se cinc 
pintes i cridant, sense que 
ningú l’escolti, que fins i 
tot les persones més sàvies 
necessiten disbauxa de tant 
en tant, com bé avisava el 
prolífic Dahl, que si bé era 
un geni, a mi a aquestes 
alçades de la vida ja em cau 
fatal.

“Els aficionats 
podrien tornar  

a consumir alcohol 
a Anglaterra”

Sant Vicenç de Torelló

Laia Miralpeix 

Des de quan és president de la UE Sant 
Vicenç?

Aquesta serà la tercera temporada. 
Com arriba a la presidència del club?
Hi havia desavinences entre els mem-

bres de l’anterior junta i ho van deixar. 
Llavors vam entrar una junta nova però 
ningú volia ser el president i jo m’hi 
vaig agafar.  

Qui és Joan Fernández? 
Jo soc de Torelló però ja fa 22 anys 

que visc a Sant Vicenç. Vaig jugar a 
futbol al Torelló fins a Juvenil, però 
després ho vaig deixar perquè la meva 
afició és la bicicleta. 

Quin projecte tenen com a club?
El projecte que tenim més important 

és consolidar el futbol base, un futbol 
base en què la canalla s’hi senti bé i 
aprengui. I l’altre objectiu és que el pri-
mer equip sigui punter a Tercera i si les 
coses anessin molt bé, llavors podríem 
parlar de pujar a Segona, però això seria 
més a anys vista. 

Parlem del futbol base. Com el 
tenen? 

Nosaltres en aquest moment estem 
amb 10 equips de futbol base, però no 
està tancat perquè cada setmana tenim 
nens que s’hi volen apuntar. Estem al 
voltant dels 130-140 jugadors i quan 
arribem a la capacitat del que pot supor-
tar el camp i el club, tancarem la llista. 

Hi ha molta competència a la Vall del 
Ges?

Cadascú fa la seva feina. Sí que és cert 
que el Torelló és el que té el nom i les 
categories, però nosaltres vam comen-
çar amb pocs nens i hem anat augmen-
tant, la Santperenca també ha començat 
fa poc i va tenint futbol base... Jo crec 
que a la Vall del Ges hi ha lloc per a tots 
tres clubs. I cal deixar clar que som tres 
clubs ben avinguts. 

No hi ha baralles per jugadors?
Hi ha bon rotllo entre els clubs. Crec 

que seria una bajanada que tres pobles 
que hem d’anar de la mà en moltes 
coses ens barallésim per culpa del fut-
bol. Són coses del passat, hem de girar 
pàgina i hem d’anar tots tres plegats i 
mirar de fer-ho tan bé com sigui possi-
ble. 

Fa unes quantes temporades, a Sant 
Vicenç hi havia hagut femení. N’hi 
podria tornar a haver?

La idea és poder-ne fer, però sabem 
que aquí és una mica més difícil perquè 
hi ha el Torelló, que ho té molt ben 
muntat i això ho fa més difícil, però no 

ho descartem. Fer un Sènior així de cop 
i volta costaria molt i no ho veiem pos-
sible ara mateix, però sí que veiem fac-
tible començar per la base i anar pujant 
categories amb joves jugadores. 

En l’àmbit del primer equip parlava 
de consolidar el conjunt a Tercera. Les 
últimes experiències a Segona no van 
anar gens bé...

Som un equip molt jove, amb una mit-
jana de 23 anys, i el que volem és que es 
quedin al club i consolidar la categoria 
i si fos al cas pujar a Segona, però repe-
teixo que no és una prioritat, les coses 
s’han de fet ben fetes i no hem de tenir 
pressa. La nostra prioritat és mantenir-

nos com un equip, si pot ser, punter de 
Tercera.  

Una categoria en la qual hi ha el 
Borgonyà. El dia del derbi és un partit 
especial. 

Els derbis són derbis, i tot i que hi 
hagi una molt bona relació són partits 
diferents i més emocionants. La gent 
del poble esperem aquests partits. 

Quant a instal·lacions, el Sant Vicenç 
pot créixer més?

Penso, i és una opinió meva però 
segurament compartida per tota la jun-
ta, que les instal·lacions que tenim ja 
són les correctes per a un Sant Vicenç. 
Potser podríem créixer, però seria una 
inversió que hauria de fer el municipi 
que potser en aquest moment no toca. 
Hem de créixer fins on puguem i ja 
sabem on és el nostre límit. 

Com han viscut aquests dos anys de 
pandèmia?

Suposo que com la majoria de clubs 
d’arreu del territori. Hem intentat que 
els nens des de casa fessin coses. Quan 
s’ha pogut tornar al camp, adaptar-nos 
a la situació. Però tot plegat ha estat un 
maldecap per poder tirar endavant amb 
la pandèmia.

Quines activitats organitzen?
A l’estiu s’organitza un campus que 
ho fa el coordinador que tenim, Albert 
Soler, que ha estat el fitxatge clau del 
club per créixer com a futbol base, i 
tenim pensat fer altres tornejos així 
com també intercanvi amb clubs. 

Quan va arribar Albert Soler? 
Fa dues temporades vam creure que 

s’havia de fer un canvi. Ens vam posar 
en contacte amb ell i ens va presentar 
un projecte que ens va interessar molt i 
esperem que sigui per a molts anys. 

El dia que plegui de ser president, 
quin Sant Vicenç li agradaria deixar? 

Un Sant Vicenç on la gent vulgui 
venir amb els ulls tancats i que la gent 
estigui encantada d’estar aquí. 

“Seria una bajanada 
que tres pobles que 
hem d’anar de la mà 
en moltes coses ens 

baralléssim per culpa 
del futbol, són coses del 

passat”

Joan 
Fernández
President de la 
Unió Esportiva Sant 
Vicenç

“Volem consolidar  
el futbol base del club”
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cif.b-17469131

TEL. 972 70 10 21 · FAX 972 71 57 28
C.PUIGBÒ, S/N              17500 RIPOLL

diaz, SL

ESTaMPaCiONS
METÀL·LIQUES

Classes de música per a totes les edats
llenguatge musical, teoria de la música, harmonia clàssica i moderna, contrabaix,
violí, cant, piano, clarinet, flauta travessera, saxòfon, ukelele, acordió cromàtic,
baix elèctric, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, bateria, percussió, trompeta...

llenguatge musical, teoria de la música, harmonia clàssica i moderna, contrabaix,
violí, cant, piano, clarinet, flauta travessera, saxòfon, ukelele, acordió cromàtic,
baix elèctric, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, bateria, percussió, trompeta...

GRATUÏT!
mainada de 4 i 5 anys

Més informació:
972 70 06 38 · escolamusica@ripolles.cat
ripolles.cat/escolamusica ripolles.cat · · ·
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J.R.

La patronal ripollesa UIER i 
Elevated MTB, els promotors 
del bike park, van presentar 
els avantatges que segons un 
estudi que han encarregat 
suposarà l’equipament lúdic 
i esportiu per al territori. Les 
pernoctacions que benefi·
ciaran els empresaris d’ho·
tels, cases de turisme rural, 
càmpings i apartaments van 
ser un dels principals valors 
que en van destacar. Segons 
l’estudi, un 78% dels enques·
tats interessats a visitar el 
bike park acabaran dormint a 
la comarca, majoritàriament 
en hotels. Els enquestats 
interessats en la proposta, el 

Els promotors del ‘bike park’ 
el presenten com una opció 
de promoure el Ripollès
Valoren un augment significatiu de pernoctacions, segons un estudi presentat dijous

imatge de la comarca, incre·
ment d’ingressos i augment 
de llocs de treball, calculat en 
vint llocs de treball directes 
durant la primera fase.

Paral·lelament a l’obertura 
del bike park, que està pre·
vista per a finals de l’any que 
ve, els seus promotors han 
iniciat la campanya “Amunt 
Ripollès”, per tal de donar a 
conèixer la comarca entre el 
públic català i internacional. 
El promotor del bike park, 
Xavier Serret, creu que “a la 
comarca li falta un punt de 
promoció” i per això conside·
ra que serà una bona oportu·
nitat per tenir un nou atrac·
tiu turístic potent, com ja 
ho són Vall de Núria, Vallter 
2000 i el monestir de Ripoll. 

A més defensa que el bike 
park serà “un revulsiu econò·
mic i social” pel Ripollès.

Els promotors del bike park 
de Ripoll van presentar dijous 
aquest estudi realitzat per 
l’agència Relevance que valo·
ra el futur equipament que es 
vol instal·lar a la muntanya 
Puig de la Devesa del muni·
cipi. La presentació es va fer 
a la sala d’actes de la Unió 
Intersectorial i Empresarial 
del Ripollès, la patronal local 
que dona suport a la inicia·
tiva, i davant la presència de 
diversos polítics locals, que 
majoritàriament també estan 
predisposats a la seva instal·
lació. L’empresa Relevance, 
responsable de fer les enques·
tes, és una agència d’anàlisis, 
estratègia, implantació en 
comunicació i patrocinis, 
al servei dels seus clients, 
per tal de ser més rellevants 
davant dels consumidors. 
Abans de trobar aquesta ubi·
cació en terrenys particulars, 
els promotors ja havien inten·
tat instal·lar·lo en altres mun·
tanyes de l’entorn de Ripoll, 
però van trobar l’oposició de 
veïns, grups ecologistes i de 
política alternativa que no 
veuen clares les bondats amb 
què l’estan presentant.

Un moment de la presentació de dijous

visitarien en família (38%), 
amics (28%) o parella (27%). 
Les respostes positives 

que ha presentat l’informe 
assenyalen que l’impacte re·
presentarà una millora de la 

Ripoll

J.R.

La Fundació Eduard Soler 
té previst instal·lar aules 
polivalents de l’Escola del 
Treball del Ripollès a l’edifici 
que havia acollit el diluït 
Centre Tecnològic. D’ençà 
que fa un any que la funda·
ció va llogar part de l’edifici a 
l’empresa ripollesa Soldatal, 

desfent·se també de l’única 
unitat de fabricació que hi 
quedava, que la presència de 
la fundació a l’edifici sembla·
va haver·se esvaït.

Ara aquestes aules que 
encara estan per homolo·
gar recuperen parcialment 
l’esperit inicial del projecte 
que va idear Eduard Soler 
abans de morir. Serviran per 
ampliar la disponibilitat de 

La Fundació Eduard Soler 
recupera presència  
a l’edifici Tecnològic

l’escola, i fins i tot per fer·hi 
exàmens, a banda d’utilit·
zar·se per als màsters d’FP, 
iniciativa en la qual la FES ha 
estat pionera a acollir. 

Al mateix edifici també 
hi ha el projecte Tech Wor·
king, impulsat per l’Ajunta·
ment de Ripoll, tot i que ara 
mateix no té clients després 
que els dos que n’havien fet 
ús hagin prosseguit les seves 
trajectòries professionals. 
La Fundació Eduard Soler ha 
retolat el nom de Tech Scho·
ol damunt de la porta d’en·
trada principal, amb lletres 
vermelles i blanques, però 
seguirà compartint edifici 
amb Soldatal.
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Ajuntament de Ripoll Més info: www.ripoll.cat

ActivitAts d’octubre
Activitats adaptades a la normativa de prevenció de la Covid-19

Annexos a la biblioteca Lambert Mata de Ripoll

P4, P5, 1r, 2n i 3r
Monitora: Judit Pratdesaba
Horaris
P4 (iniciació): divendres de 17.45 a 18.45 h
P5 i 1r: dilluns i dimecres de 17.45 a 18.45 h
2n i 3r: dilluns i dimecres de 18.45 a 19.45 h

4t, 5è, 6è, ESO, Batxillerat i Adults
Monitora: Rut Rigat
Horaris
4t, 5è i 6è: dimarts i dijous de 17.45 a 18.45 h
ESO i Batxilletat: dimarts i dijous de 18.45 a 19.45 h
Adults: dilluns de 10 a 11 h; 

dimarts i dijous de 19.45 a 20.45 h

Teatre Comtal i annexos a la bibioteca Lambert 
Mata de Ripoll

Jordi Pérez
Cia. Sargantana

Horaris
Per a joves (ESO):
Dilluns de 17.15 a 19.00 h
Lloc: Teatre Comtal

Per a adults (majors 16 anys):
Dilluns de 19.45 a 21.45 h
Lloc: Locals annexos a la biblioteca Lambert Mata

divendres 15

36+1
“Tot és present en els versos 
d´aquest llibre, tothom és viu, 
dret al carrer,
esperant la resposta”

Maria Aurèlia Campmany

Text: Ricard Creus
Interpretació: Maria Pla

Dramatúrgia, direcció i espai sonor: Maria Pla

Íntims
cicle de teatre de prop

teatre contemporani

Divendres 15 d’octubre de 2021, a les 20.30 
Teatre Comtal - Ripoll

dissabte 9dissabte 2

de l’1 al 12
cloenda del 
projecte despertant
instruments
Adormits
divendres 1
19.00 Misteri al 
Museu! Activitat dins 
el Ripollès Discovery 
Walking. Festival de 
Senderisme. Museu 
Etnogràfic de Ripoll

dissabte 2
cap de setmana 
“benvinguts a 

Pagès”. 50% dte. en 
l’entrada del Museu 
Etnogràfic de Ripoll

del 4 al 9
viii setmana
del còmic a la 
biblioteca
disssabte 9 i 
diumenge 10
JorNAdes
europees del 
Patrimoni
Dia 9: A les 16.30
visita guiada a 
l’escriptorium

Dia 10: A les 12.00

visita guiada a la 
Farga Palau
diumenge 10
Festa del remei
Missa

divendres 15
Fira de santa teresa 
i Fira catalana de 
l’ovella
divendres 22
A les 19.00
inauguració de 
l’exposició Gat Fer 
que es podrà veure a 

la Biblioteca Lambert 
Mata fins al dia 31

terra Gollut 
Film Festival 
Visualització del film 
‘Descendents’ al 
Museu Etnogràfic de 
Ripoll

dissabte 23
A partir de les 9.00
Fira del disc. Pl. de 
la Lira

diumenge 24
12.00 teatre familiar
Les Andròmines de 

Samfaina de colors al 
Teatre Comtal

divendres 29
19 .00 Presentació 
de la nova audioguia 
del Museu (Projecte 
Visitmuseum) al 
Museu Etnogràfic de 
Ripoll

21.30 concert de 
sardanes i música 
de cobla amb la 
Montgrins al Teatre 
Comtal
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Pardines

Isaac Muntadas

Des de principis del 1999 
fins al febrer d’enguany, Live 
FM ha gestionat l’emissora 
municipal de Campdevànol, 
que estava activa des de l’any 
1984 però no havia tingut una 
continuïtat en el temps fins 
llavors. El campdevanolenc 
Josep Lloret és el coordinador 
de l’empresa i des de fa vuit 
anys també gestiona l’emisso-
ra municipal de Pardines, que 
es pot sintonitzar al 107.1 de 
la freqüència modulada. La 
gestió s’ha oficialitzat aquest 
mes de setembre perquè s’ha 
sumat a les ràdios locals de 
La Xarxa. El municipi pardi-
nenc no té un estudi de ràdio 
físic, però sí que disposa 
d’una antena i un transmissor 
amb una potència assignada. 
“Live FM és una productora 
amb una programació sin-
dicada que pot emetre’s per 
qualsevol emissora”, expli-
ca Lloret. De fet, l’emissió 
també es pot escoltar a Toses 
al 107.7 FM –emet des de fa 
tres anys amb les mateixes 

Del Pirineu a Pardines a través de les ones

condicions que Pardines– i 
al Pirineu (Baix Ripollès), al 
98.7 FM. Tot i això, Live FM 
va néixer a Campdevànol i 
manté la seu al municipi, que 
“és des d’on distribuïm els 
productes”. 

La programació serà 
similar a la que es podia 
escoltar quan estava ubi-
cada a l’estudi de ràdio del 
Centre Cívic La Confiança 
de Campdevànol. El pal de 
paller serà una radiofórmula 

musical “variada”, amb pro-
grames temàtics a les nits de 
música disco dels anys 80, 
country, funky o dance. Cada 
hora sonarà el butlletí infor-
matiu de La Xarxa i els caps 
de setmana s’emetran els 

programes Records de ràdio 
o Al compàs de la sardana. 
En poques setmanes, la idea 
de Lloret també és entrar en 
directe als matins per comen-
tar les cançons. “Volem fer 
un producte de proximitat i, 
entre totes les emissores de 
la comarca, intentar que no 
hi hagi un buit de contingut 
local”, afirma. El coordinador 
de Live FM creu que és bo 
que arribi Catalunya Ràdio 
o RAC1 a la comarca, però 
també “hi ha d’haver una 
veu local”. De totes maneres, 
adverteix que fer ràdio al 
Ripollès “no és gens fàcil” i 
crear un producte radiofònic 
que hi tingui cabuda i encaix 
entre la gent “costa molt”. 

Lloret no està sol en aques-
ta aventura i, de fet, el direc-
tor de l’emissora és Carles 
Sánchez. Ara volen que la 
ràdio esdevingui un canal 
de comunicació més per a 
l’Ajuntament de Pardines, ja 
sigui a través d’entrevistes, 
publicitat, promoció o publi-
reportatges. Sánchez comenta 
que, tot i ser una ràdio local, 
Live FM ha invertit molts 
esforços a aconseguir una 
sonoritat “professional” i 
que té una estètica “moderna 
i avantguardista”. Les dues 
cares visibles de l’emissora 
també asseguren que tenen 
pensades algunes idees que 
ajudaran a potenciar i conso-
lidar encara més el producte.

Carles Sánchez, a l’esquerra, i Josep Lloret, als estudis de Live FM a Campdevànol dimecres passat

Live FM, que fins al febrer gestionava l’emissora local de Campdevànol, oficialitza que 
farà el mateix amb la de Pardines; se suma a les ràdios locals de La Xarxa
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Pardines

Jordi Remolins

Li va venir de nou assumir 
l’alcaldia a mig mandat?

L’exalcaldessa Núria Pérez 
ja feia temps que em comen-
tava que per dificultats a 
l’hora de compaginar la vida 
personal i professional amb 
el càrrec considerava la pos-
sibilitat de deixar-ho. Jo sem-
pre contestava que l’ajudaria 
tant com pogués, però que no 
em veia amb cor de posar-me 
al capdavant. Quan finalment 
va prendre la decisió de ple-
gar, vaig acceptar-ho, perquè 
m’havia compromès a com-
plir el mandat. Actualment 
la Núria continua treballant 
amb l’equip de govern com a 
regidora.

Després de vuit mesos 
d’alcaldessa, i havent-lo 
assumit en plena pandèmia, 
creu que el relleu hauria 
estat més fàcil en circums-
tàncies normals?

El relleu no hauria estat 
molt diferent. L’únic que ho 
canvia és haver de gestionar 
les restriccions de la pandè-
mia.

Durant el confinament, 
com ha viscut Pardines la 
relació amb els segons resi-
dents?

Quan ens van confinar per 
primera vegada, ja hi va haver 
famílies que es van establir 
al municipi tot i no estar-hi 
empadronats, tal com es va 
veure a molts altres pobles. 
Durant els confinaments de 
cap de setmana o el comarcal, 
sí que vam veure més mobili-
tat de persones.

Últimament els problemes 
han vingut derivats dels 
botellons que s’han fet a 
diferents municipis. Com ha 
afectat Pardines?

Sí que se n’han donat casos, 
però tal com ha passat en al-
tres pobles. Sobretot durant 
l’estiu i especialment per 
la festa major de la primera 
setmana d’agost. Soc consci-
ent que el jovent té ganes de 
sortir i de trobar-se amb els 
amics, perquè tots hem estat 
joves. Desconec com s’ha 
d’afrontar.

Els problemes han estat 
importants?

No hi va haver problemes. 
Ni tan sols hi ha hagut quei-
xes dels veïns. Simplement 
hem sabut que hi ha hagut 
aquests botellons.

Campelles ha acabat 
tenint com a alcaldessa una 
regidora de l’oposició que 
inicialment ni tan sols havia 
entrat al consistori. Això 

descriu la complexitat dels 
electes als pobles petits?

En pobles petits el que 
costa més és trobar gent que 
s’impliqui per entrar a l’Ajun-
tament. Quan la Núria m’ho 
va proposar, m’ho vaig haver 
de pensar molt, i també li va 
costar de trobar més gent. 
Tothom diu que t’ajudarà, 
que et donarà ànims, però el 
més complicat és trobar gent 
que faci el pas d’implicar-s’hi. 
I som conscients que de vega-
des no podem fer-ho al gust 
de tothom. I sovint la gent 
no sap distingir entre la vida 
personal i la de l’Ajuntament, 
i això pot generar una mica 
de malestar.

Per què l’aturen pel carrer 
per demanar-li sobre aspec-
tes del poble?

Sí. O perquè potser no 
estan d’acord amb alguna ac-
tuació que realitzem, i llavors 
es poden arribar a barrejar 
les coses.

Quin percentatge d’in-
fluència tenen els segons 
residents en la vida política 
de Pardines, encara que 
majoritàriament no tinguin 
dret a vot?

Hi ha de tot. La majoria de 
la gent de segona residència 
sí que ens donen suport. Soc 
conscient que és impossible 
fer-ho bé per tothom. De ve-
gades s’han oposat a alguna 
iniciativa, tot i que sovint el 
que passava és que hi havia 
manca d’informació. Al cap 
i a la fi qui realment sap les 
mancances del poble som la 
gent que hi vivim els 365 dies 
de l’any.

La coberta de la pista de 
la plaça dels Països Catalans 
serà una obra traumàtica 
per alguns vilatans?

No, de cap manera. Si hem 
decidit cobrir aquesta plaça 
és per un bé del poble. Crec 
que tenir un espai obert i 
cobert en un poble d’alta 
muntanya és primordial.

En tot cas hi va haver 
veïns que s’hi van oposar 
frontalment...

Sí, va haver-hi un debat 
entre veïns, i ens van fer 
arribar un recull de sig-
natures, on parlaven d’un 
projecte que nosaltres encara 
no teníem, i que de fet no 
era el real. Quan van veure 
quin era aquest projecte, 
va haver-hi gent que va fer 
marxa enrere i ens van venir 
a demanar perdó. Des de fa 
uns mesos que vam tenir la 
visita del tècnic municipal, 
que ell està fent la redac-
ció del projecte definitiu, i 
quan estigui acabat es farà 

públic. Volem que sigui una 
infraestructura que no tingui 
impacte visual i que quedi 
integrada al poble, seguint el 
model de construcció que ja 
tenim.

Creu que s’ha incremen-
tat l’accés al medi natural 
durant aquest últim any?

Pardines sempre ha sigut 
un municipi on ha vingut 
gent a fer excursions i rutes. 
Ara bé, la sensació és que 
aquest estiu el volum de gent 
ha augmentat. Alguns dies 
ens trobem que tant al poble 
com al seu voltant hi ha cot-
xes aparcats a tot arreu i de 
vegades de males maneres. 
Som conscients que la zona 
d’aparcaments que tenim no 
està preparada per engolir un 
nombre tan gran de cotxes. 
Però de mica en mica, en els 
últims anys hem intentat 
solucionar-ho.

Els boletaires i les curses 
de muntanya porten un 
gruix important de persones 
a Pardines. A l’hora de la 
veritat representen més in-
convenients que avantatges?

Realment ja fa uns dies que 
volten bastants boletaires per 
aquí. Però no crec que sigui 
un problema sempre que 
siguin respectuosos amb el 
medi ambient i la natura. De 
vegades ens trobem deixa-
lles tant a la muntanya com 
a zones properes al poble, i 
això pot ser un inconvenient. 

D’altra banda, ens porten 
benefici pels establiments de 
restauració o per la gent del 
poble, i això és un avantatge.

El que s’asfaltin alguns 
camins rurals ha indignat 
alguns veïns. Vostè hi està a 
favor?

Estic a favor de l’asfaltat de 
camins sempre que serveixi 
per millorar l’accés a nuclis 
de població del poble. És una 
millora d’accés, però que 
alhora fa més fàcil el mante-
niment tant a l’hivern per ne-
tejar els camins com a l’estiu 
per arribar als marges. De fet 
hi ha gent que creu que els 
municipis rurals encara hem 
de tenir tots els camins de 
terra, i no ha de ser necessà-
riament així. Hi estic a favor 
sempre que es pensi amb el 
cap i tocant de peus a terra.

En el cas dels que s’han 
executat des del Consell 
Comarcal creu que han estat 
respectuosos amb el medi 
ambient?

Com he dit estic d’acord a 
condició que millorin l’accés 
a nuclis de població. També 
penso que hi ha altres mane-
res d’arreglar aquests camins.

La collada verda que uneix 
les valls de Ribes i Campro-
don ha de seguir sent com 
la coneixem avui o caldria 
potenciar-la?

Hi ha punts que estan força 
deteriorats. Segurament hi 
caldria alguna actuació sem-

pre que fos per passar-hi amb 
4x4, i no pas per obrir-hi una 
carretera perquè hi passin 
tota mena de vehicles. De fet 
ens trobem que Google Maps 
i altres webs indiquen aquest 
camí per dirigir-se cap a la 
Vall de Camprodon. Això su-
posa que hi ha cotxes que no 
són adequats per accedir-hi, i 
que els hem d’aturar perquè 
no hi podrien passar.

Per molts ha estat una sor-
presa que Pardines disposi 
de llicència de ràdio muni-
cipal...

Bàsicament la ràdio de 
Pardines s’ha incorporat a la 
xarxa de comunicació local de 
Catalunya. El que pretenem 
és donar veu al municipi i 
informar sempre que calgui 
d’esdeveniments, de festes, 
de notícies del poble que 
puguin resultar interessants, 
i estar-hi representats.

Fa molt temps que dispo-
sen d’aquesta llicència?

No puc dir exactament 
quan, però sí que fa temps.

Tot i formar part d’una 
llista associada a ERC, vostè 
està d’acord amb la línia que 
ha marcat la direcció del 
partit en els últims anys?

Quan em vaig presentar a 
l’Ajuntament no ho vaig fer 
per un tema polític, sinó per 
treballar pel poble i millorar-
lo per la gent que hi vivim. 
La gestió d’un poble petit 
és molt diferent de la de 
municipis més grans, però les 
necessitats de la gent sovint 
són les mateixes. Sí que és ve-
ritat que estem en una llista 
associada a ERC, però en els 
moments que estem vivint no 
sabria dir-te què és el millor i 
què és el pitjor.

En tot cas se sent iden-
tificada amb les decisions 
d’ERC?

Això no ho diré. Estic aquí 
per treballar pel meu poble, 
que és un municipi amb 
molta vida, on la població 
ha augmentat i on tenim 25 
nens i nenes que van al col-
legi de Ribes. Volem treballar 
per millorar la qualitat de 
vida, per fer seguir fent més 
actuacions fins i tot de les 
que ja fem.

“Els boletaires no són problema   
si són respectuosos amb la natura”
Entrevista a Laia Martínez, alcaldessa de Pardines (Independents per Pardines-AM)

AUTOMATITZACIÓ

www.fes.cat/cursos

Formació
Bonificable

Tel. 972 70 11 31

DISSENY

MECANITZACIÓ
HIDRÀULICA

SOLDADURA
ROBÒTICA

CONTÍNUA
FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
EN INDÚSTRIA I TECNOLOGIA

info@fes.cat

Més info:
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Martínez va rellevar Núria Pérez a l’alcaldia el gener passat
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El Terra Gollut comença a Ripoll  
amb un homenatge a Ariadna Gil

La presència de l’actriu i la seva parella, Viggo Mortensen, marca l’inici del festival
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Ariadna Gil, en el moment de recollir el guardó, divendres al Teatre Comtal de Ripoll

Ripoll

Jordi Remolins

L’heroïnòmana Maria des-
criu en una escena d’Antàr-
tida (Manuel Huerga, 1995) 
com és de freda la vida des 
de l’òptica dels addictes, com 
costa de reconèixer-se un 
mateix, com es gelen les vís-
ceres... Dins d’aquella Maria 
hi havia l’actriu Ariadna Gil, 
la mateixa que divendres al 
vespre va rebre tot el contra-
ri, l’escalf incondicional del 
públic ripollès, que encara 
restringidament ocupava les 
butaques del cinema Comtal 
de Ripoll. Malgrat la seva 

aparença gairebé juvenil, Gil 
ja va recollir emocionada i 
agraïda un reconeixement 
a una trajectòria trufada de 
pel·lícules que estan marca-
des per una notable capaci-
tat per triar o ser triada en 
produccions que mantenen 
el llistó alt. La seva nòmina 
de directors, de Bigas Luna a 
Vicente Aranda, passant per 
Fernando Trueba, Ricardo 
Franco o la seva exparella 
David Trueba, donen fe 
d’aquest encert. Precisament 
la seva parella actual, Viggo 
Mortensen, va convertir-se, 
tot i la seva extremada dis-
creció, en l’altre gran atrac-

tiu d’una jornada inaugural 
del Festival Terra Gollut que 
obria oficialment edició. 

L’esverament per la pre-
sència d’una estrella de 
Hollywood al pati de buta-
ques del cine ripollès era 
palpable sobretot entre les 
assistents a l’estrena de la 
pel·lícula catalana Encara hi 
ha algú al bosc, i el curtme-
tratge Spring in autumn, 
rememorant ni que fos per 
unes hores la jornada que 
ja fa alguns anys va passar a 
Ripoll l’actor Sean Penn. La 
presentadora Txe Arana va 
fer de mestra de cerimònies 
d’una sessió en què les vui-

tanta persones presents al 
Comtal van degustar l’espe-
rit d’un festival amb esperit 
de continuar creixent. El 
Terra Gollut celebra la sego-
na edició amb aquest nom 
i l’accent compromès que 
l’ha caracteritzat. Fins al 12 
d’octubre, dia del lliurament 
dels premis, es projectaran 
els 18 llargmetratges i 22 
curtmetratges (dels quals 18 
entren a concurs) en les dife-
rents seus. A més del Comtal, 
al Ripollès hi ha sessions 
previstes al Casino i la Sala 
Diagonal de Campdevànol i 
al Teatre-Casino de Planoles 
o al Palau de l’Abadia de Sant 

Joan, entre d’altres. En el 
model descentralitzat que va 
adoptar el festival, es projec-
ten pel·lícules a concurs fora 
del Ripollès, a la Vall d’en 
Bas, Cassà de la Selva, Teià o 
Figueres, entre altres llocs.

A banda del cinema, el Ter-
ra Gollut té un vessant dedi-
cat a la fotografia. Un altre 
dels moments destacats del 
certamen es viurà dissabte 
vinent al Balneari Montagut 
de Campelles, on tindrà lloc 
la primera Jornada de Foto-
grafia Compromesa, en què 
hi participaran nom com els 
de Cristina García Rodero, 
Jordi Borràs o Juan Guerrero.
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Foto de família amb els premiats, els membres del jurat i de la comissió del Premi Literari Solstici de Taradell

Laura Autonell i Joan Carles 
González guanyen a Taradell 
el 19è Premi Literari Solstici

Taradell

Laia Mifralpeix

Laura Autonell, de Taradell, 
amb La treva,  i Joan Carles 
González, de Mataró, amb 
l’obra Assaborir la sal, van 
guanyar, en la categoria 
d’adults, la 19a edició del 
Premi Literari Solstici de 
Taradell. Dissabte al matí, a la 
Biblioteca Antoni Pladevall i 
Font, es van donar a conèixer 
els guanyadors de totes les 
categories. Dels set premiats, 
quatre d’ells van ser tarade-
llencs i per primera vegada 
una mateixa persona repetia 
premi en prosa i poesia. Es 

tracta del mataroní Joan 
Carles González, que a banda 
d’imposar-se en poesia també 
va guanyar el segon premi 
de la modalitat de prosa amb 
l’obra Negre. El segon premi 
en poesia va ser per a Ton 
Armengol, de Manresa, amb 
Naufragis. Els guanyadors es 
van emportar 500 euros i els 
segons classificats, 300. 

A la categoria B, el premi 
de poesia va quedar desert 
mentre que el de prosa se’l 
va emportar Nil Cassany, 
de Taradell, pel treball titu-
lat Dos. Com a premi es va 
emportar un lector de llibres 
electrònics, a més del gravat 

que es va lliurar a tots els pre-
miats. Finalment, en el premi 
Jordi Capell de la categoria 
infantil, els guanyadors van 
ser Guillem Solagran en poe-

sia, amb Futbolista, i Xènia 
Bautista en prosa, amb El 
rellotge de la classe. Com a pre-
mi es van emportar un lot de 
llibres. A l’acte, que va comp-

tar amb la intervenció musical 
de Coloma Bertran, hi van 
participar Antoni Pladevall i 
Arumí, Jordi Capell, Míriam 
Martínez i Magda Codines. 

La temporada 
del Cineclub Vic 
es farà sencera          
a L’Atlàntida

Vic L’inici de la tempo-
rada de cinema el marca 
també el Cineclub Vic, que 
dimarts passat va comen-
çar la temporada regular 
de sessions. Segons l’enti-
tat, va començar i acabarà 
a L’Atlàntida, a l’espera de 
veure quin ús es donarà 
a l’espai ETC quan s’aca-
bin les obres que ara s’hi 
estan portant a terme. S’hi 
farà només “un tastet” de 
les noves instal·lacions 
durant el Festival Julius. 
Des d’ara fins al desembre, 
estan previstes 15 sessions, 
incloses a L’Atlàntida els 
dimarts a les 8 del vespre. 
També aquí es faran les 
9 que hi ha previstes del 
Cineclub Xic, els diumen-
ges a les 5 de la tarda. 
Aquest dimarts es pro-
jectarà Annatte, de Leos 
Carax, el retorn del realit-
zador francès després de 
nou anys de silenci. Com 
és habitual, el Cineclub Vic 
manté la col·laboració amb 
diverses entitats. 
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la UVic-UCC, Josep Eladi 
Baños, i el bisbe de Vic, 
Romà Casanova, en nom de 
les dues institucions que 
van organitzar el simposi. 
També hi van intervenir 

Marc Sureda, director de 
l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses, i Carme 
Sanmartí, professora emèri-
ta de la UVic-UCC, curadors 
de l’edició. 
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L’art, a través de les mans
El Museu Episcopal de Vic estrena una visita per a sords, guiada per una persona sorda
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Martu Pericas, en un moment del recorregut pel Museu Episcopal adreçat específicament a la comunitat de sords

El Cirvianum comença la 
temporada amb comèdia
Torelló Les tres representacions de La 
venjança d’Ira Vamp han iniciat de fet 
aquest cap de setmana la temporada 
regular del Teatre Cirvianum, tot i 
que l’obertura oficial serà el proper 
dissabte amb Moonlight Serenade, 
l’espectacle que commemora els 15 
anys de la companyia Divinas. Aquests 
dies, però, ha estat aquesta comèdia 
de terror, versió d’una obra de Charles 
Ludlam produïda per Nou 69 Teatre i 
Cia. Loropardos, la que ha  ocupat l’es-
cenari. La interpretació ha estat a càr-
rec de Marc Casanova, Andrea Alfredo, 
Dani Panadero, Xevi Capdevila i Berta 
Bonet. 
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Vic

Miquel Erra

La pintura i escultura romà-
niques es mostren a través 
de figures esquemàtiques i 
hieràtiques; amb uns cossos i 
unes mans desproporcionats, 
per una evident manca de 
perspectiva. Aquestes carac-
terístiques amaguen tot un 
llenguatge iconogràfic, com-
prensible en el context de la 
societat i de les creences de 
l’alta edat mitjana. Aquestes 
mans desproporcionades, en 
concret, també poden tenir 
una lectura “rellevant” si es 
contemplen, avui, des de la 
comunitat sorda, per copsar 
“la gestualitat de l’art medi-
eval”. Així ho va voler trans-
metre aquest diumenge la 
sabadellenca Martu Pericas, 
historiadora de l’art i guia 
sorda, en una visita pionera 
al Museu Episcopal de Vic 
(MEV), titulada “Parlar amb 
les mans. El llenguatge en 
l’art medieval”. No es tracta-
va d’una activitat traduïda a 
la llengua de signes catalans, 
sinó d’una visita comentada 
i pensada directament per 
i per a la comunitat sorda. 
D’aquí la singularitat.

La proposta, que es va 
fer coincidir amb el Dia 
Internacional de les Perso-
nes Sordes, era la primera 
visualització d’un acord de 
col·laboració entre el MEV 
i l’Agrupació de Sords de 
Vic i Comarca. “Ja portem 
temps treballant amb temes 
d’accessibilitat, però avui 
fem un pas importantíssim 
per avançar cap a la inclusió 
d’aquesta comunitat”, es 
felicitava Carme Comas, cap 
de Difusió i Acció Cultural 
del MEV. El museu mantin-
drà aquesta visita específica 
dins de l’oferta habitual, a 
demanda. Paral·lelament, un 
cop cada trimestre, la visita 
“Visió Romànica”, que inclou 

Episcopus, 1.400 
anys del Bisbat,    
de simposi a llibre
Vic El congrés que a finals 
de 2017 va estudiar els 1.400 
anys d’història del Bisbat de 
Vic des de diferents perspec-
tives acadèmiques s’ha con-
vertit en un llibre, que recull 
les aportacions que s’hi van 
presentar. Episcopus, El bisbat 
de Vic i l’Església a Catalunya 
en el context europeu és el 
títol del volum, que recull 25 
ponències i comunicacions 
que es van presentar. Dijous, 
el Seminari de Vic va acollir 
la presentació del volum en 
un acte que va comptar amb 
la presència del rector de 
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un tast de la col·lecció d’art 
romànic i la pujada al cam-
panar de la catedral, també 
s’oferirà amb interpretació 
de llengua de signes. La resta 
d’activitats del MEV també 
es podran reservar per a 

grups de persones sordes, en 
hores i dates a convenir.

“És la primera vegada que 
puc dirigir directament una 
visita en llengua de signes”, 
valorava Pericas, que s’ha 
graduat recentment en 

Arqueologia i Història de 
l’Art. I és que “no sempre les 
persones sordes han tingut 
l’oportunitat de poder estu-
diar”, recordava la guia. Un 
exemple més d’inclusió, tam-
bé a través de l’art.

Lluís Soler dona vida 
a ‘Birnam’, de Víctor 
Sunyol, a Barcelona 

Barcelona La companyia 
La Perla 29, d’Oriol Broggi, 
obre la temporada aques-
ta setmana programant al 
teatre de la Biblioteca de 
Catalunya l’adaptació teatral 
de Birnam, obra narrativa 
de Víctor Sunyol. L’actor 
manlleuenc Lluís Soler és el 
protagonista d’aquest mun-
tatge que dirigeix Joan Roura 
i que fa un any es va estrenar 
al festival LOLA d’Esparre-
guera. A Birnam, Lluís Soler 
dona vida a un vell actor que 
és al camerino, esperant per 
sortir a escena interpretant 
el rei Duncan de Macbeth de 
Shakespeare. És en aquest 
moment quan li sobrevenen 
dubtes sobre el seu ofici 
d’actor i el teatre, i sobre el 
valor de la paraula, un tema 
de reflexió permanent en 
l’obra literària de Sunyol. Les 
representacions tenen lloc de 
dimecres a diumenge.

L’Escola de Música 
del Ripollès comença 
recuperant classes 

Ripoll L’Escola de Música del 
Ripollès inicia el curs 2021-
2022 recuperant algunes de 
les classes que es van haver 
de suspendre durant la pan-
dèmia, com les de cant i les de 
conjunts instrumentals amb 
grups de joves a Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses i Ribes 
de Freser i un d’adults tam-
bé a Ripoll. La previsió per 
aquest any acadèmic és de 
poder superar els 240 alum-
nes inscrits a tota la comarca 
amb què va acabar el curs 
passat. També es tornen a fer 
les classes per a infants de 6 
anys, “que havien quedat a 
zero i són importants perquè 
l’escola tingui una base”, va 
dir el director de l’escola, 
Jordi Pau, en la presentació. 
Actualment, l’escola té seus 
a Ripoll, Sant Joan, Ribes i 
Campdevànol, i es fan con-
tactes amb el Bisaura perquè 
també vinguin alumnes 
d’aquesta àrea. 

Cicle de conferències 
sobre Oliba, des de 
Vilanova de Sau 

Vilanova de Sau Aquest 
dimarts començarà el cicle 
telemàtic de conferències “El 
món medieval i Oliba”, orga-
nitzat per l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau. En les vuit 
sessions previstes, una per 
setmana, diversos especialis-
tes abordaran aspectes relaci-
onats amb el que va ser abat 
de Ripoll i bisbe de Vic. Les 
sessions es fan a les 11 del 
matí i queden gravades. La 
inscripció es pot fer a <www.
camioliba.cat>. 
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Roda de Ter

Miquel Erra

Tot i les limitacions, la festa 
major de Roda, que tancava 
portes aquest diumenge a 
la nit, va poder recuperar 
certa normalitat respecte a 
l’edició de l’any passat i va 
tornar a deixar enrere molt 
bons moments. Alguns, amb 
autèntic pedigrí rodenc, 
d’aquells que imprimeixen 
segell local al programa. És el 
cas de l’esperat retorn de la 
Ter-Orífik Band –l’any pas-
sat no van tocar per un cas 
de Covid–. Es tracta d’una 
singular multiformació de 
músics rodencs, que es tro-
ben un cop l’any, aquest, per 
brindar un concert tan diver-
tit com inclassificable.

L’impulsor del projecte, 
l’any 2014, va ser el tècnic de 
so i guitarrista Jordi Coma, 
Triki, actualment veí de 
Manlleu però vinculat de 
sempre a Roda. Bon conei-
xedor del talent musical del 
poble –alguns han passat 
pel seu estudi de gravació–, 
un dia va plantejar la idea al 
també guitarrista Jaume Illa, 
i la cosa va quallar. Aquella 
primera edició ja van aplegar 
una quarantena de músics, la 
majoria aficionats però amb 
ganes de pujar a l’escenari. 

Era tan complicat d’aplegar-
los tots en un assaig que es 
van dividir, en funció dels 
estils musicals, formant cinc 
o sis “subgrups”. Enguany, 
pel context de pandèmia, 
només van actuar dues for-
macions, els Popis, amb un 
repertori de versions més 
rock i hardcore melòdic, i 
la Meravellosa, a ritmes de 

boleros, reggae o ska. La 
resposta, l’esperada: a l’es-
pai verd de davant la Carpa, 
escenari de bona part dels 
actes de la festa major, hi van 
haver de posar més cadires. 
“Aquest concert ja és un 
clàssic”, apuntava l’alcalde, 
Roger Corominas, tot donant 
un cop de mà en el control 
d’accés al recinte. “Es nota 
que hi ha ganes de tornar a la 
normalitat, tots els actes han 
registrat molt bons afora-
ments”, avançava Corominas, 
mentre sonaven els primers 
compassos d’una versió de la 
multiescoltada Vida de rico, 
de Camilo.

Empremta cent per cent 
rodenca, també, la que van 
protagonitzar el dia abans, 
divendres, la colla dels Dia-
bles del Pont Vell. Davant 
de la impossibilitat de fer 
correfoc per les mesures 
imposades pel Procicat, la 
colla local va tornar a esce-
nificar un espectacle de foc 
i llum estàtic. Es tractava de 
recrear d’alguna manera la 
llegenda que acompanya el 
Peix de Foc, la figura festiva 
que van batejar fa dos anys. 
L’espai habilitat a la banda 
esquerra del riu, sota el pont 
Vell, també es va omplir per 
a l’ocasió, i van ser molts els 
veïns que s’ho miraven des 
de dalt del pont Nou. “Ens 
ho hem passat bé fent aquest 
espectacle, però ja tenim 
ganes de recuperar el format 
de correfoc; a veure si l’any 
que ve...”, deixava anar Toni 
Gaja, una de les ànimes d’una 
colla de diables que, malgrat 
els entrebancs per la pandè-
mia, mantenen una cinquan-
tena de membres actius.

“Estem contents, en con-
junt hi ha hagut molta més 
gent que l’any passat”, valo-
rava el regidor de Cultura, 
Roger Canadell, confirmant 
que s’havien omplert tots 
els aforaments. També es 
mostrava satisfet del fun-

Roda, amb 
ganes de festa
Les propostes locals, part de l’èxit d’una festa major que, 

malgrat les limitacions, va omplir tots els aforaments

Mitja dotzena de municipis d’Oso-
na i el Ripollès han viscut l’últim 
gran cap de setmana de festes ma-
jors d’estiu. Unes festes majors 

que, malgrat les limitacions per 
la pandèmia, han respirat símpto-
mes d’una normalitat que sembla 
cada vegada més propera.

El Cercamúsiques, 
d’aniversari però 
estàtic a Calldetenes
Calldetenes El Cercamúsiques, 
la singular cercavila musical 
que organitza la JAC per la festa 
major de Calldetenes, arribava 
dissabte al 15è aniversari. Ho van 
haver de celebrar, però, amb un 
format “descafeïnat” i estàtic, a 
l’exterior del pavelló. La proposta, 
regada amb cervesa, ha servit tots 
aquests anys per donar oportuni-
tat a joves formacions, sovint amb 
poques possibilitats de pujar a un 
escenari. A la foto, membres de la 
JAC amb la samarreta d’aquesta 
edició, obra de Sergi Velasco. La 
festa major continua viva fins al 
cap de setmana que ve.
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Els diables, el 
teatre o la Ter-

Orífik Band, 
l’empremta local

Vidrà pinta un mural 
urbà i recupera un 
grup de teatre local
Vidrà Una sessió d’inflables, 
l’arrossada popular i l’espectacle 
que protagonitzaran els alum-
nes de l’escola Santa Bàrbara 
tancaran, aquest dilluns, la festa 
major de Vidrà. Una festa major 
que, entre d’altres, ha viscut dos 
moments destacats. Dissabte al 
migdia, amb la pintada partici-
pativa d’un mural urbà a la plaça 
Marià Vila d’Abadal, acompanya-
da d’una estesa de jocs de Guixot 
de 8 (a la foto). I aquest diumen-
ge, l’estrena de la comèdia Mis-
teriós assassinat a Vidrà, a càrrec 
d’Els Foranis de Vidrà, un nou 
grup local que s’estrenava.

cionament “impecable” del 
programa autogestionat 
–amb el suport dels tècnics 
municipals– de la festa major 
jove, que tornava després 
del parèntesi de l’any passat, 
però en una nova ubicació, 

els jardins de La Blava. “Ha 
estat un encert perquè el lloc 
està més acotat i acollidor”, 
apuntava Canadell.

Una altra proposta local 
d’èxit va ser l’estrena de 
l’obra Misteri a la perruque-

A dalt, l’espectacle de foc dels Diables del Pont Vell; a baix, l’actuació de la primera de les formacions dels Ter-Orífik Band i, a la dreta, un moment de la comèdia del grup Arrels
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Sant Pere de Torelló

M.E.

Els radars pedagògics, que 
moltes poblacions han instal·
lat a les seves travessies 
urbanes, detecten la velocitat 
a què circula cada vehicle i la 
indiquen en un panell llumi·
nós. Si el vehicle no supera la 
velocitat permesa, el senyal 
mostra una cara somrient 
de color verd; si és al revés, 
n’apareix una d’enfadada de 
color vermell. Dijous passat, 
a Sant Pere de Torelló, l’ob·
jectiu era, precisament, fer·lo 
enfadar, al radar que tenen al 
mig del poble. Però no circu·
lant amb cotxe, sinó corrent. 
Era la desenfadada estrena 
mundial del Concurs d’Es·
prints, una de les novetats de 
la participativa festa major 
d’enguany, que continua acti·
va fins aquest dimarts.

La idea va sorgir del grup de 
joves vinculats a la comissió 
de festes La Socarrada, prin·
cipal instigadora de la batalla 
festiva entre blaus i verds, 
que s’ha anat consolidant les 
últimes edicions. Tot buscant 
noves proves per enfrontar 
banyuts i porronaires, un ves·
pre van ensopegar amb la idea 
tot sortint de la Cope: el con·
trolador de velocitat que hi 
ha al carrer de Joan Maragall. 
Ells mateixos van comprovar 
si, passant·hi corrent, el radar 
els detectava. I funcionava. 
Ja tenien nou concurs. Ara 
només calia esperar si la pro·
posta tindria seguiment. 

I sí, l’expectació va ser nota·
ble aquest dijous al vespre. 
Amb Griselda  Castells, pri·
mera tinent d’alcalde, com a 
mestra de cerimònies, s’hi van 
acabar inscrivint un total de 
43 esprinters, la majoria cana·
lla, que disposaven de tres 

Córrer ‘contra’ un radar
La festa major de Sant Pere de Torelló va estrenar un inèdit 

Concurs d’Esprints davant del controlador de velocitat del poble

intents. El radar d’aquest tram 
fixa els 20 quilòmetres per 
hora com a límit aconsellable 
per circular·hi. L’objectiu, 
saltar·se el límit tan enllà com 
fos. En realitat van ser molts 
els que van aconseguir posar 
en vermell el radar, amb velo·
citats que es van moure entre 
els 21 i els 25 quilòmetres 
per hora. El rècord absolut el 
va assolir Marc Rodríguez, 
del bàndol dels verds, que 
va marcar un 29 al penell 
lluminós. Tot i que anar·hi 
disfressat sumava punts, van 

ser pocs el que es van animar 
–en aquest cas, els punts 
també van anar a parar als 
verds, que una estona abans 
havien perdut la competició 
de petanca–. “L’any que ve hi 
tornarem”, asseguraven els 
organitzadors, satisfets de 
la bona acollida del concurs. 
La festa major continua fins 
dimarts, amb l’actuació del 
Mag Lari, aquest dilluns, com 
a acte estrella. Serà, també, 
el moment de conèixer el 
veredicte del barri guanyador 
d’enguany.
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Llanars persevera en 
una festa segura que 
continua fins dimarts
Llanars La perseverança dels 
llanarencs a no deixar de cele·
brar la festivitat de Sant Cosme 
i Sant Damià, que va constatar·
se l’any passat malgrat que les 
restriccions de la pandèmia 
collaven fort, ha donat com a 
fruit una festa major 2021 curu·
lla d’activitats i celebracions, i 
afavorida per la presència d’un 
gran nombre de visitants. Des 
de divendres es van succeir les 
activitats –inclosa la inauguració 
de la nova coberta de la pista, a 
la foto– amb la seguretat dels 
assistents com a prioritat. La fes·
ta continuarà fins dimarts. J.R.
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A dalt, una de les participants arribant al radar; a baix, expectació a la sortida

ria, del grup de teatre Arrels. 
Les dues funcions previstes 
van exhaurir les acotades 
localitats, a l’Eliseu, fet que 
els ha animat a fer·ne una ter·
cera sessió, aquest dissabte.

Els temes del nou disc del 

manlleuenc Guillem Roma, 
Kiribati, i la novena edició 
de l’espectacle de llum i tro 
de l’incombustible Toni Gaja 
van servir per posar punt 
final, aquest diumenge a la 
nit, a les ganes de festa.
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A dalt, l’espectacle de foc dels Diables del Pont Vell; a baix, l’actuació de la primera de les formacions dels Ter-Orífik Band i, a la dreta, un moment de la comèdia del grup Arrels
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Els gegants tornen a ballar a Taradell

Taradell En Guillem de Mont-rodon, la Tiburgeta 
de Taradell i en Carles de Cruïlles van tornar a 
sortir al carrer acompanyats de cinc colles més, 
diumenge al migdia, en el marc de la 27a Trobada 
de Gegants de Taradell. La pandèmia va obligar 
a ajornar la trobada l’any passat, i com va dir l’al-
caldessa, Mercè Cabanas, “hi havia moltes ganes 
i fa molt goig poder veure les cares d’il·lusió de 
tota la canalla amb els gegants a davant”. Tot i que 
la trobada va patir alguna variació respecte a les 
edicions anteriors, ja que per exemple no es va 
poder fer la cercavila pels carrers del poble, l’Es-
pai 1 d’Octubre es va omplir de petits i grans que 
van poder gaudir de la cultura popular gràcies als 
balls de les colles de Sant Vicenç de Montalt, Sant 
Miquel de Balenyà, Sant Pere de Vilamajor, Santa 
Anna de Vic i els Hostalets de Balenyà. La ballada 
va començar a les 12 del migdia, i després de la 
gran rebuda que van tenir entre els assistents, i 
amb un sol que va acompanyar la gran matinal, 
totes les colles van anar oferint més d’un ball 
davant l’eufòria del públic, que va demostrar que 
tenia moltes ganes de tornar a veure els gegants (i 
gegantons) ballar. 
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Ripoll, vila formatgera
Ripoll Els ripollesos, acostumats com estan a una 
vila dominicalment tranquil·la, van viure un cap 
de setmana de col·lapse gràcies a una nova edició 
de la Fira Europea del Formatge, que ha crescut 
exponencialment en els últims anys. La coinci-
dència amb la festa major de Barcelona i l’incre-
ment d’allò que es coneix com a turisme de proxi-
mitat també van influir per convertir la cita anual 
amb el formatge en un formiguer de gent. Les 
dues places de l’Ajuntament i Abat Oliba, totes 
dues davant del conjunt monàstic de Santa Maria, 
i l’església de Sant Pere del mateix indret van 
desbordar-se de públic delerós de comprovar les 
bondats gustatives dels productes del Ripollès, 
representats per Palou, El Lladré, Muuu Beee, 
Pujol-Orra i Roura-Soler, a banda dels convidats 
d’altres indrets dels Països Catalans, Euskadi, 
Portugal o l’Estat espanyol, que hi tenien parada. 
Paral·lelament va haver-hi tasts de formatges, 
demostració de cuina amb aquest aliment com a 
protagonista, espectacles infantils i música. Per 
diumenge s’havia anunciat la presència de la con-
sellera ripollesa Teresa Jordà, però finalment es 
va anul·lar arran del context polític generat per la 
detenció del president Puigdemont a l’Alguer.
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Un Grito a mitja veu a Sant Joan
Sant Joan de les Abadesses La bandera de 
Mèxic va tornar a onejar a Sant Joan després d’es-
coltar la reproducció del discurs amb el qual es 
considera que s’inicià la guerra d’independència 
d’aquest país contra la Nova Espanya, l’anomenat 
Grito de Dolores. Com cada any recau en el consolat 
aquest honor, i enguany el va fer la cònsol encar-
regada del Consolat de Mèxic a Barcelona, María 
Teresa Rosas. Abans d’aquest acte central, el sant-
joaní Marcel Miquel va recordar la figura de Jaume 
Nunó –nascut a Sant Joan i autor de la música de 
l’himne mexicà–, ressaltant la documentació més 
recent que s’ha trobat i que en el seu moment va 
servir per completar la biografia del mestre i per 
desmentir que El Palmàs, l’edifici que es va dedi-
car a Nunó i que dissabte va acollir la festa, fos la 
casa natal del músic, com es pensava. Va acompa-
nyar la conferència de Miquel una altra xerrada 
sobre el procés d’independència, que havia estat 
enregistrada a la ciutat agermanada de San Luis 
Potosí; els missatges dels alcaldes santjoaní i mexi-
cà, i també l’acte de lliurament de l’arxiu personal 
de qui fou regidor de l’ajuntament santjoaní, Jordi 
Arrey, que conté molta documentació relacionada 
amb l’origen de l’agermanament.
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PLACES LIMITADES A 30 PERSONES
(màxim 2 reserves per persona)

És imprescindible apuntar-se trucant al 93 889 49 49
abans del 28-09-21. Als guanyadors/es del sorteig se’ls 
notificarà el dimecres 29-09-21.

Col·labora:

Entreu en el SORTEIg de visites guiades gratuïtes. 

MODERNISME I MAÇONERIA A VIC
Descobriu els secrets maçònics de Casa Ricart.
Durant la visita es podrà veure la casa noble, l’escala 
i el jardí i l’escenificació d’una cerimònia de tinguda 
blanca.
La visita anirà a càrrec de Xavier Cervera.
David Oliva ens descobrirà els secrets maçònics.

Divendres 1 d’octubre, a les 7 de la tarda.
Punt de trobada: c. Santa Maria, 6, de Vic.

AquESTA vISITA
S’OfERIRà ObERTA

AL PúbLIC
Dissabte 2 d’octubre

a les 6 de la tarda i les 8 del 
vespre

Diumenge 3 d’octubre
a les 5 i les 7 de la tarda

Preu de la visita:
20 € / persona.

Reserves a:
visites@forumvicus.cat

PER A SUBCRIPTORS/ES D’

És obligatori portar mascareta.
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Manlleu

M.E.

Torna la fira gastronòmica del 
Porc i la Cervesa, a Manlleu, 
si bé amb un format adaptat 
al context de pandèmia i 
rebatejada com a Tastets de 
Porc i Cervesa. Una adaptació 
que ja s’havia d’estrenar l’any 
passat, però que finalment es 
va haver de suspendre per un 
repunt de la crisi sanitària. 
Els tastos guiats de cerveses 
artesanes i embotits seran 
els plats forts d’un certamen 
que s’allarga un dia: arrenca 
aquest dijous, fins diumenge.

“Serà una edició diferent, 
amb una programació adap-
tada i garantista, però mante-
nint l’essència de la fira”, des-
tacava durant la presentació 
Eudald Sellarès, regidor de 
Promoció Econòmica. Totes 
les activitats comptaran amb 
aforament limitat i caldrà 
inscripció prèvia (www.porci-
cervesa.cat) –des de l’edifici 
Can Puget, en horari de con-
sergeria, es donarà suport a 
les persones que necessitin 
ajuda tècnica.

Tastos de cerveses catala-
nes –com les seleccionades 
per l’influencer manlleuenc 
Beerdexeidanya–, tallers 
d’elaboració de cervesa arte-
sana, mostra de sobrassades 
de porc negre de Mallorca o 
un taller de cuina per apren-
dre receptes culinàries tradi-
cionals amb porc són algunes 
de les propostes programades.

La fira es tornarà a acompa-
nyar de tot un ventall d’oferta 
musical. Destaca, com a cloen-
da, la presència del guitarrista 
Toti Soler, que amenitzarà 
un doble maridatge: un tast 
d’embotits singulars de Man-
lleu i una selecció de cervesa 
artesana a càrrec de la cerve-
sera local Pilster. També hi 
haurà l’actuació d’Alérgicas al 
Polen, un projecte musical en 
clau feminista, que acompa-
nyarà el vermut de Sambucus; 
o els concerts de La Ludwig 
Band i Guillem Roma, les nits 
de divendres i dissabte a la 
plaça Fra Bernadí. En total la 
fira es desplegarà en quatre 
escenaris: els jardins de Can 
Puget, el teatre de Gràcia, el 
Mercat Municipal i la plaça 

Fra Bernadí. A tot plegat s’hi 
han de sumar els comerços i 
restaurants de Manlleu que 
durant els Tastets de Porc i 
Cervesa oferiran menús pen-
sats per a la cita.

La consolidació de la fira 
ha anat lligada, destacava 
Sellarès, al manteniment 
“d’aliances” com les que s’han 
travat amb el Gremi Oficis de 
la Carn, el Barcelona Beer Fes-
tival o la revista Cuina. Preci-
sament, aquesta revista apro-
fitarà per celebrar a Manlleu 
el seu 20è aniversari. Ho farà 
amb un sopar gastronòmic als 
jardins de Can Puget. El menú 
degustació estarà cuinat per 
Joseba Cruz, del restaurant 
Le Clandestin, un dels 20 
joves xefs amb més projec-
ció, segons ha seleccionat la 
revista. Dissabte també es 
presentarà, al Mercat Munici-
pal, el llibre Mercats, un món 
per descobrir, del periodista 
i escriptor Josep Sucarrats, 
director de la revista. 

“Presentem una edició molt 
atractiva, que més que suplir 
el format original el comple-
menta”, va cloure Sellarès.

‘Els tres porquets’ i la cultura segura
Manlleu El cartell d’aquesta edició ha estat dissenyat per 
la il·lustradora manlleuenca Dàlia Adillon i Edu Robles, que 
partint del concepte de “cultura segura” presenta els tres por-
quets del conte clàssic acabant d’aixecar el mur de totxanes 
que els mantindrà fora de l’abast del llop i celebrant la gesta 
amb un brindis amb cervesa. A la foto, darrere el cartell, 
Belén Parés, Eudald Sellarès, Eva Font i Josep Sucarrats, al 
menjador del restaurant Sambucus, durant la presentació.
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De porc i de cervesa
Dijous arrenquen quatre dies de Tastets de Porc i Cervesa, el nou 
format que Manlleu dona a la històrica fira en temps de pandèmia



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

2x1 retallant aquest val i presentant-lo 
a taquilles

Cinema

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 29-9-21.

Teatre

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 29-9-21.

Teatre
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Dissabte 2 octubre a les 21.30

Grup Par 64 teatre de Sant 
Andreu de la Barca

presenta

TRASTER
Preu: 10,00 

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 29-9-21.

Òpera

Dissabte 2 d’octubre - A les 20h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 32

Dido i Aeneas

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 29-9-21.

Teatre

Diumenge 3 d’octubre - A les 18h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 27

53 diumenges

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 29-9-21.

MusicalOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 29-9-21.

Teatre

Iaia
Espectacle multidisciplinari

Mambo Project
Dissabte 2 octubre 2021 a les 19.00 i a les 21.00

Preu 14

Dilluns, 27 de setembre de 202138
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Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses i el primer dissabte 
de cada mes de 18.00 a 20.00. 
Parròquia de Lurdes.

Visita-tastet: el guadamassil. 
Breu recorregut comentat 
a la magnífica col·lecció de 
guadamassils del museu. 
Descobrirem l’origen 
d’aquesta tècnica decorativa 
i coneixerem els detalls que 
la fan tan especial. Gratuïta 
amb l’entrada del museu. 
Amb reserva. Museu de l’Art 
de la Pell. 16.30.

Presentació del llibre Molt 
a favor. Propostes i un pacte 
per la llengua. Magí Camps, 
Maria Rodríguez Mariné 
i Ivan Solivellas, tres dels 
autors del llibre, conversen 
amb Mariona Casas, 
professora de la UVic-UCC, i 
expliquen propostes concretes 
i eficaces per promoure 
l’ús del català. Reserva 
plaça a <eumoeditorial@
eumoeditorial.com>. Llibreria 
Muntanya de Llibres. 19.00.

Conferències de l’AAd’O. 
“Meteorologia: teoria bàsica, 
prediccions i simulacions”. 
Tercera sessió. A càrrec 
de Pep Pujols, membre de 
l’Agrupació Astronòmica 
d’Osona. En línia. 20.00.

Dimecres 29

Rupit i Pruit. Festa major. 
11.00, pàrquing, cercavila 
de gegants amb els grallers. 
12.00, ofici solemne. Tot 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 
seguit, plaça Major, concert 
de cobla amb l’Orquestra 
Internacional Maravella. 
A continuació, sorteig 
d’espatlles de pernil. 17.30, 
plaça Era Nova, concert de 
festa major amb l’Orquestra 
Internacional Maravella. 
En acabar, cercavila amb els 
gegants fins a la plaça Major, 
on es farà una ballada de 
sardanes.

Torelló. 11a Mostra 
Internacional de Cinema 
Etnogràfic. Projecció del 
reportatge Inauguració 
zona esportiva de Torelló, de 
Mingo Caballeria Barcons. 
Museu de la Torneria. 19.30.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses i el primer dissabte 
de cada mes de 18.00 a 20.00. 
Parròquia de Lurdes.

Cicle de converses: 
“Humanisme, ciència i 
societat”. Xerrada “L’art 
d’innovar”, a càrrec de Joan-
Albert Garcia Moga. Amb 
Maria Àngels Crusellas 
Font presentant l’acte. 
Amb inscripció prèvia. Sala 
Modernista del Casino de Vic 
i canal YouTube de l’Ateneu 
de Vic. 19.00.

Dijous 30

Centelles. Tertúlia literària. 
Llegim A l’amic escocès, de 
Maria Barbal. Cal inscripció 
prèvia. Biblioteca La 
Cooperativa. 15.30.

L’hora del conte. Anem 
passant, amb Mô Clown Cia. 
Inscripció prèvia. Biblioteca La 
Cooperativa. 17.30.

Manlleu. Tastet de porc i 
cervesa. Taller “La cuina 
del porc”, amb Les cuineres 

de Sils. Inscripció prèvia. 
Aula de cuina del Mercat 
Municipal. 19.00-20.30.

Ripoll. Hora del conte. 
Contes salats, a càrrec de la 
Companyia La Sal d’Olot. Cal 
inscripció prèvia. Biblioteca 
Lambert Mata. 17.30.

Rupit i Pruit. Festa major. 
9.00, pàrquing, sardinada 
popular. 10.00, espai Joan 
Font, IV Campionat de 
Rummikub i XLIC Campionat 
de Truc. 14.00, plaça Era Nova, 
arrossada popular.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses i el primer dissabte 
de cada mes de 18.00 a 20.00. 
Parròquia de Lurdes.

Cicle de conferències “El 
món medieval i Oliba”. “El 
Camí Oliba en la Catalunya 
actual. La geografia humana 
d’avui”, a càrrec de Jaume 
Font. En línia. 11.00-12.00.

Lliurament de premis del 6è 
Concurs Fotogràfic COAC-
CC. Amb la presència de Rosa 
Vestit, delegada territorial 
del govern de la Generalitat 
de la Catalunya Central; 
Miquel Sitjà, Claudina Relat 
i Bet Piella Pons. També 
s’inaugurarà l’exposició de 
les obres seleccionades en 
aquesta edició. Sala d’actes 
del COAC-Vic. 19.00.

Presentació del llibre Reina 
de rates. Amb l’autora, Raquel 
Santanera, i la participació de 
Guim Valls. Llibreria Foster 
& Wallace. 19.00.

Tertúlies de poesia. Amb 
Aiguaneix, el darrer llibre 
de Roser Cabacés, amb la 
presència de l’autora. Casino 
de Vic. 20.00.
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Alpens. Festa major. 12.00, 
església, missa solemne. 
14.00, dinar popular.

Sant Pere de Torelló. 
Festa major. 11.30, pavelló, 
espectacle infantil Mag 
Màgia, amb Enric Magoo. 
17.00, plaça Catalunya, 
sardanes amb els Lluïsos. 
20.00, pavelló, espectacle 
amb el Mag Lari.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses i el primer dissabte 
de cada mes de 18.00 a 20.00. 
Parròquia de Lurdes.

Vidrà. Festa major. 11.00, 
zona esportiva, inflables. 
14.00, pavelló, arrossada 
popular. 17.30, pavelló, 
espectacle a càrrec dels 
infants de l’escola Santa 
Bàrbara. Tot seguit, 
xocolatada amb coca de 
Vidrà.

Dimarts 28

Alpens. Festa major. Fira 
Hostal del Vilar. 9.00.

Centelles. Tallers de 
poesia. Guspira poètica. Cal 
inscripció prèvia. Biblioteca 
La Cooperativa. 19.00-20.00.

Moià. Tertúlia literària. 
Tertúlia sobre la novel·la 
La drecera, amb l’autor, 
Miquel Martín. Aquesta 
novel·la va rebre el XVIII 
Premi M. Àngels Anglada 
de narrativa. Biblioteca de 
Moià. 19.00.

Rupit i Pruit. Festa major. 
10.00, Mas el Coll, tir al 
plat local. 21.45, encesa de 
traques. 22.00, espai Joan 
Font, monòleg Societat 
limitada, a càrrec de Xevi 
Font.

Sant Pere de Torelló. Festa 
major. 9.00, sortida de la 
plaça Monmany, caminada i 
xocolata desfeta amb xurros. 
16.00, local Llar de Jubilats 
del Casal Municipal Cultural, 
bingo de festa major.

Farmàcies

Vic

✚ALIBERCH

Rda. Camprodon, 36 | dia 27

✚BARNOLAS

Rbla. del Carme, 37 | dia 28

✚TERRICABRAS

C. Dr. Candi Bayés, 60 | 
dia 29

✚FARGAS

C. Bisbe Morgades, 25 | 
dia 30

Roda de Ter

✚CASES NOVES

C. Sant Josep, 4 | dies 27, 
28, 29 i 30

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 27, 28, 
29 i 30

Tona

✚FABRÉ

C. Barcelona, 2 | dies 27, 
28, 29 i 30

Torelló

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 27

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 28

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 29

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 30

Manlleu

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 27

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 28

✚POU

C. Vilamirosa, 109 | dia 29

✚ROSELL

C. Montseny, 71 | dia 30

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 28

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dies 27 i 29

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 30

Ripoll

 ✚RIU

Pl. Gran, 24 | dies 27, 28, 
29 i 30

St. Joan Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 27, 
28, 29 i 30

CARTELLERA

RIPOLL  Dilluns

Comtal Chavalas 21.30

VIC  Dimarts

L’Atlàntida Annette (VOSC) 20.00 (Cineclub Vic)

VIC  De dilluns a dijous

Sucre Cry Macho 19.45 i 21.45
 Cry Macho (VOSE) 22.00
 No respires 2 19.35 i 21.55
 Maixabel 19.35 i 21.45
 Dune 17.05, 19.05 i 21.40
 El club del paro 20.25
 After. Almas perdidas 17.10 i 20.00
 Shang-Chi y la leyenda (...) 17.20, 19.05 i 22.00
 Maligno 21.35
 La Patrulla Canina: la película 17.05 i 18.45
 D’Artacan i els tres gosqueters 17.50
 Escuadrón suicida 21.30
 Jungle Cruise 17.40
 El bebé jefazo: negocios (...) 17.30
 A todo tren: destino Asturias 17.20 i 19.55
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Sala d’exposicions Can 
Puget. Exposició “Poètiques 
de resistència”, una col·lecció 
de pintures de Rafa Romero. 
Horari: de dijous a diumenge de 

18.00 a 20.00. Fins al 10 d’octubre. 

Moià

Biblioteca de Moià. Exposició 
“Fesomies”, de Dolors 
Santamaria Fíguls. Horari: 

el de la biblioteca. Fins al 30 de 

setembre.

Queralbs

Vall de Núria. Exposició 
“Noranta anys d’història. El 
cremallera de Núria”. Fins a l’1 de 

novembre.

Exposició “Memòries de neu”, 
col·lecció d’esquís fruit del 
treball de Jaume Gil i Mayolas. 

Ripoll

Sala Abat Senjust. Exposició 
de Montse Barros i J. Camacho. 
Horari: dimecres, dijous i divendres 

de 18.00 a 20.00 i dissabtes, 

diumenges i festius d’11.00 a 

14.00 i de 18.00 a 20.00. Fins al 12 

d’octubre.

Sala Josep Maria Anglada de 
la Biblioteca Lambert Mata. 
Exposició  de pintures de Maria 
Antònia Noguera i Josep Grau. 
Horari: el de la biblioteca. Fins al 30 

de setembre. 

Museu Etnogràfic. Exposició 
“inVisibles”, per mostrar i 
posar en valor el paper de la 
dona en la societat ripollesa 
de finals del segle XIX i 
principis del XX. Horari: de 

dimarts a dissabte de 10.00 a 13.30 

i de 16.00 a 19.00 i diumenges i 

festius de 10.00 a 14.00. Fins al 7 de 

novembre.

Calldetenes

Abartium. Exposicions 
“Col·lecció abartium” de 
Francesc Arumí, d’escultura de 
Mercè Riba, “Escoltant la vida” 
d’Albert Comerma i “Col·lectiva 
contemporània” de diversos 
autors. Horari: de dimarts a 

divendres de 13.00 a 20.00, dilluns 

de 17.00 a 20.00 i dissabtes hores 

concertades. Fins al 9 d’octubre.

Campdevànol

Pinacoteca Coll i Bardolet. 
Exposició permanent de l’obra 
de l’artista cedida per l’Obra 
Social La Caixa. Horari: divendres 

de 17.00 a 20.00, dissabte d’11.00 a 

14.00 i de 17.00 a 20.00 i diumenge 

d’11.00 a 14.00.

Camprodon

Espai Cultural Cal Marquès. 
Exposició permanent “La 
Retirada”, del material 
abandonat als camins de la 
retirada de la Vall de Camprodon 
durant l’èxode republicà. Horari: 

dimarts, dimecres i dijous de 16.00 a 

20.00, divendres i dissabtes de 10.00 

a 14.00 i de 16.00 a 20.00 i diumenges 

de 10.00 a 14.00.

Centelles

Centre d’Art El Marçó Vell. 
Exposició “Premi Centelles. 
LXXIX Concurs de pintura”. 
Horari: dissabtes de 18.00 a 20.00 i 

diumenges i festius de 12.00 a 14.00 i 

de 18.00 a 20.00. Fins al 12 d’octubre. 

Centre d’Art El Marçó Vell. 
Sala de paleontologia i selecció 

del patrimoni pictòric. Horari: 

dissabtes de 18.00 a 20.00 i 

diumenges i festius de 12.00 a 

14.00 i de 18.00 a 20.00. Fins al 12 

d’octubre.

Gurb

Sala d’exposicions de 
l’Ajuntament. Exposició 
“Aquarel·les”, de Ramon Puntí. 
Fins al 29 d’octubre. 

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, 

a partir de l’1 d’octubre de dimarts a 

diumenge de 10.00 a 17.30.

Manlleu

Museu del Ter. Exposició 
“Ocellots del Ter. Els ocells del 
Ter de Manlleu, d’Instagram al 
Museu”. Selecció 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.

“40 anys de portades de Nadal 
d’EL 9 NOU”. Horari: cada tarda 

de les 15.30 a les 20.00 i dimecres, 

divendres i dissabtes de 10.00 a 

13.30. Fins al 2 d’octubre.

Vic

ACVic. Exposició “Self-
portrait”, de Ramon Ricart. 
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.  De l’1 d’octubre al 13 de 

novembre.

ACVic. Exposició “Relats 
fotogràfics 10”, fotografia de 
Sergi Càmara i text de Jaume 
Coll Mariné. 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.  De l’1 d’octubre al 13 

de novembre.

COAC Vic. Exposició 
“Arquitectura i paisatge”, obres 
seleccionades del 6è concurs 
fotogràfic del COAC-CC. Horari: 

de dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 i 

de 15.00 a 16.00, divendres de 9.00 

a 14.00 i dissabtes de 10.00 a 13.00. 

Fins al 30 d’octubre.

El Casino. Exposició “12 solcs 
i 7 arades”, de Mark Redden. 
Horari: totes les tardes de dilluns a 

diumenge. Fins al 31 d’octubre. 

Església de Lurdes. Exposició 
de fotografies de la parròquia de 
Lurdes. Horari: a les sortides de les 

misses i el primer dissabte de cada 

mes, de 18.00 a 20.00. Fins al 31 de 

desembre.

Galeria Tres-e-u. Exposició 
“Memory Gap”, de Lluís 
Estopiñán. Horari: tots els 

dies excepte dimarts de 17.00 a 

20.00 i dimarts, dijous, dissabte i 

diumenge de 10.00 a 13.00. Fins al 

12 d’octubre.

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. 

Exposició “Homenatge a Lluís 
Llach”. Dibuixos en bolígraf 
basats en les seves cançons fets 
per Jordi Magrià, Bicman. Horari: 

de dimarts a divendres de 10.00 a 

14.00. Fins al 3 d’octubre.

St. Joan de les Abadesses

Espai Art l’Abadia - Palau de 
l’Abadia. Exposició “Retrat auto 
retrat”, d’Anna Bahí. 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 31 d’octubre.

Palau de l’Abadia. Exposició 
“Un Sant Joan desconegut. 
Visions noves del poble”. 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 17 d’octubre.

Sant Quirze de Besora

Sala d’exposicions Can Tija. 
Exposició d’olis i aquarel·les de 
Miquel Roma. Horari: dissabtes i 

diumenges de 17.00 a 19.30. Del 2 al 

31 d’octubre.

Taradell

Biblioteca Antoni Pladevall i 
Font. Exposició “L’aparador de 
les meravelles”, organitzada 
pel Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil. Horari: el de la 

biblioteca. Fins al 30 de setembre. 

Torelló

Biblioteca Dos Rius. Exposició 

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Intèrprets que de 
vegades fan serenates a les teulades / 2. Planti 
la tenda encarada a ponent. Ascensió entre 
Vallirana i Vilafranca / 3. P amb crossa. Mig 
brètola mig bufona, la francesa de la crêpe. 
Enmig de l’orla / 4. Begut com cada anglès. 
Col•locada sense ajut de cap droga / 5. Ca-
prici de riu voluptuós. És un futbolista de 
primera, llàstima que es trenqui / 6. Entre 
vint. Vigilant municipal per la guardiola. A 
la tercera va la segona / 7. Auxiliar com un 
cavaller. Instrument per punxar, no pas per 
trucar la troca / 8. Bressol israelià de messies i 
d’inventors. Entre ca i ema / 9. Aspirant a fun-
cionari universitari. Ambit natural de l’arròs 
un cop collit / 10. Poseu de cul al món. Tot de 
salvatges de cap al tribunal / 11. Para el cop. 
Exercici natatori que pot provocar cabreig. 
Recauen en la malaltia / 12. Planta tuberosa 
que d’esquena fa així. Massa maleducat per 
participar a la guerra / 13. Ja em puc arrecerar, 
que si em toca aquest llampec… S’assembla a 
allò, i sovint és el mateix.

VERTICALS: 1. Infecció que pot afectar 
l’ordinador, perquè és d’un virus. Deixeble 
amb estudis d’òptica / 2. Índex de Preus i 
prou. Del tumor que encara sembla que et 
faci un favor. Talla grossa / 3. Sembla broma, 

però els aficionats al toreig l’agraeixen. Un 
que concep la música en tons blaus / 4. És 
a la laringe com a la mina el mineral. Amb 
un cotxe es fa a 200 i amb una via a 20 / 5. 
El Liceu part dedins. Senyal que la feina ha 
estat dura. Torna a parar el cop / 6. Quan 
arriba a la tela ja sol estar morta. Quin vell 
verd, no para de remenar calius! / 7. Sis sense 
seguretat social. Badades com portes en 
algunes jornades. Enemics de la Nostra Cosa / 
8. Faci remor de nois esvalotats. Contundent, 
taxatiu, terminal / 9. Pels amants del 4X4 és 
la màxima atracció. Escudella barrejada de 
cossos explotant-se / 10. En plena veda. Altar 
en honor de la Segarra. Suc de cep / 11. Una 
illenca com la Rosa Maria. Va cap allà baix, 
l’ocell, de decaigut que es troba / 12. Parany 
per atrapar conills. Observo des de l’interior 
del rullol.
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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

• 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

La memòria i Les capacitats 
cognitives: activem La
nostra ment, evitem obLits!
Què podem fer per mantenir una ment activa? 
Per mantenir activa la ment i no perdre capacitats cognitives, o fins 
i tot millorar-les, és important seguir uns hàbits de vida saludables. 
L’activitat mental i física, així com mantenir compromisos socials, 
també s’associen a un envelliment cognitiu saludable.

1. Mantenir-se actiu físicament, mentalment i socialment
Intentar fer activitats noves i canviants: assistir a classes d’algun 
tema que ens interessi (escacs, cuina, música, ordinador, idiomes, 
etc.). Cursos relacionats amb la nostra professió o diferents de la 
nostra activitat habitual.
Gaudir de noves aficions: pintura, fotografia, restauració de 
mobles, tocar un instrument musical, aprendre cant…
Fer activitats fora de casa, com cantar a una coral o fer visites 
culturals.
Practicar activitat física: caminar aproximadament 30 minuts 
al dia o d’altres activitats cardiovasculars, com fer gimnàstica, 
excursionisme, etc.
Participar en activitats socials: festes populars, campanyes 
solidàries, col·laborar amb altres persones que puguin necessitar 
ajuda. Organitzar trobades amb amics o familiars.
Llegir habitualment un llibre, revistes i/o premsa. Escoltar la ràdio.
Escriure un diari o poesia.
Mirar poca televisió. Mentre es veu la televisió podem emocionar-
nos (plorar, riure, enfadar-se…) però la capacitat de pensar 
disminueix.
Seguir una rutina en les activitats setmanals.
Mantenir una xarxa social i participar en activitats grupals que 
fomentin la relació amb altres persones.

2. Portar una vida sana
Procurar un descans i un son reparador.
Seguir una dieta equilibrada.
Evitar el tabac i l’alcohol.

3. Controlar les nostres preocupacions
Procurar solucionar els nostres problemes, preocupacions, 
ressentiments, etc.
Procurar controlar l’estrès i l’angoixa aprenent senzilles tècniques 
de respiració i relaxació que són de gran ajuda. Moltes persones 
troben també benestar en la meditació.

Recorda: No hi ha cap pastilla que augmenti l’agilitat mental. 
Cuidar-se cada dia és la clau!

Què és la demència? 
La demència és un conjunt de signes i símptomes produïts per una alteració 
cerebral que provoca la pèrdua de capacitats cognitives de la persona 
afectada, quelcom que acostuma a anar acompanyat d’alteracions de 
l’estat d’ànim i la conducta, impactant en el desenvolupament autònom 
de la persona per continuar amb la seva vida quotidiana.

Tipus de demència 
L’Alzheimer és la causa més freqüent de demència. En aquesta malaltia, 
es produeix una pèrdua progressiva i generalitzada de les neurones (es 
tracta d’una malaltia neurodegenerativa) que provoca que el sistema 
nerviós no pugui realitzar la seva funció amb normalitat. Inicialment, 
els símptomes més característics de la malaltia són els oblits. Aquests 
solen ser freqüents, importants (s’obliden coses rellevants, no només 
coses sense importància) i progressius. Aquests oblits van acompanyats 
d’alteracions del llenguatge, d’orientació, de la capacitat per fer coses i 
de les relacions emocionals.
La demència vascular. És el segon tipus més freqüent de demència. És 
causada per alteracions de la circulació sanguínia en diferents regions 
del cervell, provocant una insuficiència o privació d’oxigen i nutrients, 
claus per un correcte funcionament cerebral. Els canvis cognitius poden 
aparèixer de manera ràpida després d’un ictus o accident cerebrovascular. 
A diferència de l’Alzheimer, l’inici pot ser més o menys brusc i la progressió 
és variable, perquè està relacionada amb la localització i la quantitat 
d’alteracions vasculars que es vagin produint en el cervell. 93 889 49 49

GUIA MÈDICA
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Restaurant, botiga per emportar
i terrassa

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

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

Guies de SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

Compro
pisos i Cases

a osona
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

Plànols
en forma GML

guia SeRveiS

Bar - Restaurant - Habitacions

Av. Manuel López, 6-8 - Tel. 93 838 50 01
Santa Maria d’Oló - www.hostalsantamaria.cat

peTiTS aNuNCiS

Serveis

Detectius Privats. Pagès i 
Gassó. Investigacions fami-
liars, laborals i mercantils. 
Control de menors. Tel. 93 
883 28 33.

vendes

Venda de nau industri-
al amb habitatge a Gurb. 
Parcel·la de 417m2 i habitat-
ge al primer pis. En molt bon 
estat i per entrar-hi a viure. 
365.000 . Només particu-
lars. Tel. 636 56 83 73.

Traspassos

Vic ,  t raspasso  e s tanc 
250.000 Vendes 1.000.000

95% taulell. Tel. 665 67 
29 77 (WhatsApp).
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Bàsquet osonenc, 
al ‘Connecti.cat’
El Connecti.cat d’aquest 
dijous explicarà la creació 
d’un equip d’exjugadors 
del Club Bàsquet Vic que 
competiran a Segona 
Catalana amb el Vilatorta.  

Connecti.cat 
de dilluns a divendres, 19.00

‘Jo bé, i tu?’, 
al ‘Fet a mida’
El Fet a mida d’aquest 
dimarts connectarà en 
directe amb l’assaig de 
l’espectacle Jo bé, i tu?, 
una producció d’Osona-
ment i Arnau Tordera.  

Fet a mida 
de dilluns a divendres, 16.30

Cada matí, 
‘Territori 17’
Isaac Moreno i Jordi 
Sunyer presenten 
Territori 17, el magazín 
matinal d’EL 9 FM i EL 9 
TV que combina infor-
mació amb entreteni-
ment.

Territori 17 
de dilluns a divendres, 9.00

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 27

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
6.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenta: Isaac Moreno i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA.
12.30 ... I BONA LLETRA. Espai 
d’entrevistes. Presenta: Natàlia 
Peix. 
13.30 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
14.00 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. La Vall del Corb. 
14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 
15.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa major de Folgueroles. 
Repàs d’actes. 
16.00 CARRETERES. Divulga-
tiu. C-13. 
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenta: Vanessa Raja i Pere 
Puig. 
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 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Alpens. 
21.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Sant Julià de 
Vilatorta. 
22.00 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. La Vall del Corb. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TORN DE TARDA. 
23.30 CONNECTI.CAT. 
0.30 TORN DE TARDA.  
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.30 CONNECTI.CAT. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimarts 28

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenta: Isaac Moreno i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA.  
12.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Alpens. 
13.00 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Sant Julià de 
Vilatorta. 
13.30 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. La Vall del Corb. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 

14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 
15.30 AVENTURA’T. Esports 
d’Aventura. 
16.00 EL 9 INFORMATIU. 
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenta: Vanessa Raja i Pere 
Puig. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. Magazín. 
Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 TORN DE TARDA.
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
21.00 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. Magí Camps i 
Maria Rodríguez Mariné. 
21.30 CARRETERES. Docusèrie. 
C-31 Sud. 
22.00 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 

22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 TORN DE TARDA. 
23.30 QUATRE PARAULES.
0.00 CARRETERES. Docusèrie. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU.  
1.30 CONNECTI.CAT. Magazín. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i moviment 
demogràfic d’Osona. 

Dimecres 29

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 CARRETERES. Docusèrie. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenta: Isaac Moreno i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA.
12.30 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. Magí Camps i 
Maria Rodríguez Mariné. 
13.00 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Alpens. 
13.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Sant Julià de 
Vilatorta. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 CARRETERES. Docusèrie. 
C-31 Sud. 
15.00 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. La Vall del Corb. 
15.30 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
16.00 EL 9 INFORMATIU. 
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenta: Vanessa Raja i Pere 
Puig. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. Magazín. 
Presenta: Marc Rodríguez. 

20.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa major de Roda de Ter. 
Repàs d’actes. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
21.00 LA TRAMOIA. Arts escè-
niques. Presenta: Jordi Sunyer. 
22.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 TORN DE TARDA.
23.30 LA TRAMOIA. 
0.30 TORN DE TARDA. 
01.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.30 CONNECTI.CAT. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i moviment 
demogràfic d’Osona. 

Dijous 30

6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 CARRETERES. Docusèrie.
7.00 NOTÍCES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenta: Isaac Moreno i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA.
12.30 LA TRAMOIA. Arts escè-
niques. Presenta: Jordi Sunyer. 
13.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa major de Roda de Ter. 
Repàs d’actes. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 

15.30 CARRETERES. Docusèrie. 
C-31 Sud. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenta: Vanessa Raja i Pere 
Puig. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès.
19.00 CONNECTI.CAT. Magazín. 
Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 TORN DE TARDA.
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
21.00 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. Àlex Garrido i Montse 
Rubau. 
22.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Festa major de Roda de Ter. 
Repàs d’actes. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 TORN DE TARDA.
23.30 ANGLE OBERT.
0.30 TORN DE TARDA.
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.30 CONNECTI.CAT. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i moviment 
demogràfic d’Osona.

Festa major  
de Roda de Ter
Reportatge amb els actes 
més destacats de la festa 
major de Roda de Ter, com 
el pregó, a càrrec de Santi 
Serratosa, o el concert de 
l’Orquestra Rosaleda.  

Programes especials 
dc., 20.00; dj., 13.30 i 22.00

El CPA Tona, 
al ‘Torn de tarda’
El Torn de tarda d’aquest 
dijous explicarà la campa-
nya de les patinadores del 
CPA Tona per poder viat-
jar i competir al Mundial 
de patinatge artístic.  

Torn de tarda 
de dilluns a divendres, 18.30

Àlex Garrido, 
a ‘Angle obert’
Àlex Garrido, alcalde 
de Manlleu, i Montse 
Rubau, cap de l’oposició 
a l’Ajuntament d’Alpens, 
són els protagonistes de 
l’Angle obert d’aquesta 
setmana.

Angle obert 
dijous, 21.00 i 23.30 
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El fotògraf d’EL 9 NOU 
estava immortalitzant 
la manifestació de 
divendres de suport a 
Puigdemont des del bal-
có de l’Ajuntament quan 
centenars de persones 
van mirar cap allà i van 
començar a cridar: “Fora, 
fora, fora, la bandera 
espanyola”. Ho hauria 
tingut fàcil de conver-
tir-se en l’heroi de la 
nit, però tothom hauria 
sabut qui havia estat.

Tothom sap que els vips 
de la llotja del Camp 
Nou es posen les botes a 
la mitja part. Diumenge 
entre els productes que 
s’hi servien hi havia la 
llonganissa de la cansa-
laderia Molist de Man-
lleu. Una llonganissa 
que és bicampiona de 
Catalunya. I, a més, el 
joc de l’equip va millo-
rar: va estar al nivell de 
la llonganissa!

Llonganissa

L’alcaldessa de Vic va 
deixar a tothom sorprès 
divendres. A primera 
hora era a Barcelona 
en la protesta per la 
detenció de Carles 
Puigdemont i poca esto-
na després era a un acte 
a Vic. Va confessar que 
com que a Barcelona era 
festiu no havia trobat 
gens de trànsit. Que no 
li arribi alguna recepta 
dels de Trànsit!

Trànsit (I)

Dijous al vespre, Sant 
Pere va muntar per la 
festa major un singu-
lar Concurs d’Esprints 
contra el controlador 
de velocitat del carrer 
principal. Van haver de 
tallar el trànsit, però de 
tant en tant obrien per 
deixar passar els vehi-
cles. Fins i tot un tractor 
i remolc de cavalls circu-
laven a aquelles hores!

Trànsit (II)

Bandera

Cromos
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Addicte a les xarxes soci-
als?

1 like.
Una cançó.
El canó de Palamós (Port 

Bo/Montgrins).
Un llibre.
Por qué somos como somos 

(Eduard Punset).
Una pel·lícula.
Cowboy de asfalto 

(Netflix).
Un programa o sèrie de 

televisió.
Des de Lo Cartanyà, res de 

res.
Un programa de ràdio.
Ona d’escacs, a Ràdio Vic, 

els dijous a les 20.00.
L’última obra de teatre 

que ha vist.
Perfectes desconeguts. A 

vuit dies d’estrenar ens con-
finen, però tornem aquest 
gener.

Un restaurant.
Tots els creatius amb 

productes quotidians a bon 
preu.

El plat preferit.
Les barbacoes familiars i 

amb amics.
Una beguda.
Últimament, l’aigua.
L’últim viatge que ha fet.
A Cantallops (la Jonquera) 

a veure l’hidroavió estave-
llat.

El millor lloc de la comar-
ca.

Vilalleons.
I de Catalunya? 
Cada cap de setmana que 

puc el busco.
I del món?
Cada cinc o sis anys també 

el busco.
On no portaria mai ningú?
A un vagó de l’R3 (en soc 

usuari).
Amb qui no faria mai el 

cafè? 
Amb un hipòcrita.
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
Una llarga conversa amb 

“No portaria ningú a un vagó 
de l’R-3; en soc usuari”

un youtuber famós (Rim-
bel35).

A quina hora es lleva? 
Quan apreta la micció.
A quin cantó del llit 

dorm? 
Depèn de amb qui dormi.
Una paraula que li agradi? 
Filantropia.
L’última vegada que va 

anar a missa? 
Ara que ho dius... sí, sí... fa 

dies, i tant...!
Un insult.
Permita Dios que cojas tal 

dolor de vientre que cuánto 
más corras, más te duela, y si 
te paras, rebientes. 

Una mania.
No me les reconec.
Un personatge històric.
Aristòtil (que no tenia res 

de tòtil).
Qui és el seu/seva crush?
Una moreneta de la meva 

adolescència.
Un hobby.
Fer una sola foto cada dia 

del meu cel i enviar-la a la 
tele.

Un lema.
L’Univers és guai (és ben 

meva).
El treball dignifica? 

Després de 40 anys cotit-
zats, crec que no.

Què el treu de polleguera?
Ara, res en absolut.
Què li fa riure? 
Riure els mals espanta.
I plorar? 
Haver de lluitar a favor de 

la sostenibilitat planetària.
Quin esport practica? 
Caminar sense pressa.
És fanàtic del Barça? 
No.
El paper de vàter, plegat o 

arrugat? 
Plegat per triplicat en tros-

sos de tres pams.
L’últim partit polític que 

ha votat.
No vull dir-ho. Va ser un 

error. 
Què faria si li diguessin 

que demà serà el seu últim 
dia a la Terra? 

Deixar de badar i... amb 
ella (la moreneta d’abans).

Què repetiria si tornés a 
tenir 20 anys? 

Res. Tot està per fer, tot 
està per inventar. 

I què no repetiria? 
Al pasado, pasado.
Què canviaria del seu cos?
Està prohibit modificar 

qualsevol creació divina.
I del seu caràcter? 
Treballant intensament 

amb eines de creixement 
interior, autoobservació, etc. 
A veure. 

Si mai el perden, on l’hau-
rien d’anar a buscar? 

A la panxa del bou, on no 
hi neva ni hi plou. 

Per què o per qui diria 
una mentida? 

Per ningú. Les mentides 
són curtes de cama.

Els seus amics de veritat 
caben en una mà? 

Veritat és un concepte 
filosòfic de gran diversitat: 
honestedat, bona fe, etc. Per-
dó, quina era la pregunta?

Un secret confessable.
Vaig anar a Toloriu i Quer-

foradat (Alt Urgell/Cadí) a 
buscar el tresor de Maria de 
Moctezuma (rei asteca).

A sobre o a sota.
Amb ella, totes (la more-

neta d’abans). 
Què haurem après de la 

pandèmia? 
Això em pregunto jo.
Quina resposta ha hagut 

de pensar més estona?
Aquesta.

Carles Güell

SOC AIXÍ...

Vic

Emprenedor i actor
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