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Els Bombers han posat en marxa al 
parc de Vic una de les dues seus fixes 
del Grup Caní de Recerca, on faran 
guàrdia dos guies i dos gossos durant 
24 hores en dies alternats amb l’altra 

seu de Lleida. Això ha de permetre una 
activació immediata i es millorarà en 
velocitat en l’arribada en serveis com 
recerques de persones desaparegudes, 
allaus o esllavissades. La decisió de 

situar les unitats a Vic i Lleida és per 
la seva ubicació estratègica. La recerca 
de boletaires perduts va ser el motiu de 
gairebé un de cada cinc serveis que va 
fer el grup caní durant l’any passat.  

El govern espanyol va aprovar prorrogar els expedients fins a finals de febrer

Transports Codina 
estrena una nau 
de 2.500 metres 
per emmagatzemar 
aliments a Balenyà 

(Pàgina 3) 

Prop de 2.000 treballadors 
encara s’han vist afectats 
per ERTO aquest any

(Pàgina 4) Andreu Morera, amb els gossos de rastreig Xot i Lia, i Àlex Moya, amb el gos de venteig Frausa

Nou grup caní dels Bombers al parc de Vic
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(Pàgina 8)

Intens cap de 
setmana de fires a 
Osona i el Ripollès

(Pàgines 44 a 46)

El propietari de 
l’antic hotel de 
Les Serrasses de 
Torelló hi fa obres 
per vendre-se’l

(Pàgina 12)

(Pàgina 16)

Debut amb victòria 
dels quatre equips 
osonencs de 
Primera Catalana 
de futbol

(Pàgines 22 i 23)

Art a les façanes d’edificis de Ripoll
L’artista italià Millo és l’autor d’aquest mural gegant que 
aquests dies s’ha pintat a la carretera de Barcelona de Ripoll. 
És una de les accions que s’han fet durant el festival d’art urbà 
Milestone Project, que per primer cop ha aterrat al Ripollès.

(Pàgina 41)
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Inaugurada la subcomissaria del Remei a Vic  
Amb una jornada de portes obertes es va inaugurar dissabte 
la subcomissaria del barri del Remei de la Guàrdia Urbana 
de Vic, que entra en funcionament aquest dilluns. A la foto, 
l’inspector Antoni Jurjo acompanyat de l’alcaldessa i regidors.

(Pàgina 5)
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(Quadern central)

#juguemacasa
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PRIMERA, SEGONA I TERCERA CATALANA 
MASCULINA

PRIMERA NACIONAL I PRIMERA 
CATALANA FEMENINA

2021-2022
Dilluns, 4 d’octubre de 2021

Suplement 
especial dels 
equips de futbol

Sant Joan apuja un 
3% la pressió fiscal 
per poder pagar  
a treballadors  
i proveïdors



NOU9EL PUBLICITAT

: 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, 4 d’octubre de 20212
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El Consell de Ministres va aprovar di-
marts passat una pròrroga dels ERTO, 
pactada prèviament amb patronal i 
sindicats. Els ERTO han estat una eina 

necessària per a moltes empreses du-
rant la pandèmia per no haver de tan-
car i acomiadar treballadors. A Osona, 
el Ripollès i el Moianès la incidència 

dels ERTO ara és baixa. Una indústria 
agroalimentària potent i la poca pre-
sència de sectors més castigats com el 
turisme en serien els motius.

Cauen un 93% els ERTO tramitats 
a Osona durant aquest any
El 31 d’agost s’havien presentat 124 expedients, quan el mateix mes de 2020 n’hi havia 1.897

Vic

Isaac Moreno

El mes d’agost d’aquest any 
s’han presentat a Osona 
dos expedients de regula-
ció temporals d’ocupació 
(ERTO) que afectaven 80 
persones. Si sumem els 
que s’han presentat al llarg 
de l’any són 124, amb una 
afectació total de 1.691 tre-
balladors. Són dades baixes 
si es comparen amb les del 
mateix mes de l’any passat. 
Aleshores es van presentar 
vuit ERTO, però l’acumulat 
d’aquell mes ja era de 1.897 
expedients presentats i els 
afectats, 16.200. Per tancar 
l’any, però, encara hi falta-
ven els efectes de la segona 
onada durant els mesos de 
novembre (325 expedients 
amb 2.049 afectats) i desem-
bre (136 expedients amb 
5.808 afectats). Amb tot, 
quan va haver-hi més tragí a 
l’hora de gestionar aquests 
expedients va ser l’abril de 
2020 (1.597 expedients que 
afectaven 10.036 treballa-
dors). La corba del 2021 és 
a la baixa. El pic més alt va 
ser al gener (53 expedients 
i 290 afectats) i la dada ha 
anat evolucionant fins a les 
xifres actuals. Al Ripollès i 
el Moianès, com es pot veure 
a la taula adjunta, les dades 
són encara molt més baixes.

Govern espanyol, patro-
nals i sindicats han arribat 
a un acord per prorrogar els 
ERTO fins al 28 de febrer, 
una bona eina, consideren 
tant empreses com sindicats, 
que ha permès subsistir en 
els moments més crítics. 
El fet que els sectors que 
encara necessiten els ERTO 
(principalment el turisme) 
tinguin una presència tes-

timonial a casa nostra, jun-
tament amb la potència del 
sector agroalimentari, sobre-
tot a Osona, són els motius 
que expliquen la reducció 
dels ERTO en aquestes 
comarques. 

“Aquest any a Osona no 
hi ha hagut massa aplicació 
d’ERTO. El pes del turisme 
és relatiu i això fa que no 
hagi estat necessari. No obs-
tant això, ha funcionat quan 
s’ha necessitat”, diu Gonzalo 
Plata, secretari general de la 
unió intercomarcal de CCOO 
al Vallès Oriental, el Mares-
me i Osona. Més enllà de 
l’acord entre govern, patro-
nal i sindicats, per Plata 
ara la qüestió és veure com 
s’aplicaran els fons europeus 
Next Generation per a la 
transformació, recuperació 
i modernització de l’econo-
mia. “Osona ha de continuar 
sent una comarca activa, cal 
actualitzar la indústria càr-
nia i veure com potenciem 
altres sectors”, diu Plata, que 
advoca per “un turisme de 
qualitat”.

En la mateixa línia, el pre-
sident de la Cambra d’Osona, 
Pere Antentas, qualifica els 
ERTO d’una eina positiva. 
“Hi ha empreses que el 
necessiten i caldria encara 
una prolongació més enllà 
del febrer”. Per ell, en bona 
part la reducció a Osona es 
deu a la represa de l’activitat 
de l’hostaleria. “El sector 
agroalimentari ha tibat molt 
del carro. La comarca té més 
ocupació que mai”, conclou.

Un ERTO permet que l’em-
presa suspengui durant un 
temps limitat els contractes 
dels treballadors, en el cas 
de la pandèmia per causes 
de força major. Mentre dura 
la suspensió el treballador 
va a l’atur (tot i que s’apli-
ca l’anomenat “comptador 
zero” que fa que els assalari-
ats no gastin els drets d’atur 
adquirits) i percep el 70% de 
la base reguladora. 

A la pròrroga aprovada el 
28 de setembre pel Consell 
de Ministres i vigent a partir 
de l’1 de novembre s’hi ha 
inclòs, entre d’altres, una 
ajuda per a les empreses 
lligada a la formació dels 
treballadors. Es milloraran 
les exoneracions a la Segure-
tat Social per a les empreses 
que ofereixen formació als 
treballadors que tinguin en 
ERTO. L’exoneració serà del 
80% si s’acredita la formació 
dels treballadors. Si no és 
així, serà molt més baixa: 
del 40% o 50% en funció 
del nombre de treballadors. 
L’acord també preveu pror-
rogar un any més el “comp-
tador a zero”.

L’aforament al 50% fa que 
encara tinguin gent a l’ERTO
Can Villaura ha tancat set mesos i encara té treballadors en ERTO

Ripoll

I.M.

Durant l’any i mig llarg 
que portem en pandèmia 
el restaurant Can Villaura 
de Ripoll ha tingut tancat 
10 mesos i mig, tres i mig 
des del primer confinament 
i set a partir de la segona 
onada de Covid-19 i fins ben 
entrat aquest 2021. Aquest 
estiu han tornat a obrir, 
però amb un horari reduït 
i avui encara mantenen els 
treballadors a l’ERTO amb 
reducció de jornada.

L’aforament al 50% és ara 
mateix el principal escull 
per a aquest restaurant 

de cuina casolana on fan 
esmorzars de forquilla i 
dinars, al peu de la C-17, 
a l’altura del trencant de 
les Llosses. “Això és una 
pandèmia i soc molt estric-
ta amb el compliment de 
les normes”, explica Anna 
Maria Espelt, la propietària 
del restaurant. Tant, que 
la porta del restaurant està 
tancada i els clients han de 
picar el timbre per entrar, 
no sense abans assegurar-se 
que porten la mascareta. “A 
hores d’ara encara em ve 
gent sense”, diu Espelt.

La reducció de l’afora-
ment i el fet de no tenir un 
espai exterior han fet que 

hagin estat un dels establi-
ments del sector que han 
trigat més a obrir. Ella és 
autònoma i té tres treballa-
dors assalariats, tots amb 
reducció de jornada. Per 
adaptar-se han reduït hora-
ris d’obertura (de dimarts a 
dissabte) i la feina de més 
l’acaba assumint la mestres-
sa.

Més enllà de l’ERTO, que 
ha estat i és de gran ajuda, 
Espelt també s’ha acollit 
a ajuts per a autònoms i 
l’hostaleria que l’han ajudat 
a subsistir. Ara, a més, ja 
comença a recuperar clients 
que han trigat molt a tornar 
a sortir.  
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      Anna Maria Espelt, dissabte, abans de començar el servei de dinars a Can Villaura

Evolució dels ERTO durant la pandèmia

*Del tercer trimesres de 2021 només hi ha dades de juliol i agost
Font: Observatori del Treball i Model Productiu

 Expedients Afectats
Abril-Juny 2020  
Osona 1.836 14.665
Ripollès 302 1634
Moianès 122 777

 Expedients Afectats
Juliol-Setembre 2020  
Osona 38 1.356
Ripollès 6 111
Moianès 2 62

 Expedients Afectats
Octubre-Desembre  
Osona 485 2.787
Ripollès 172 656
Moianès 43 181

 Expedients Afectats
Gener-Març 2021  
Osona 112 936
Ripollès 41 124
Moianès 6 20

 Expedients Afectats
Abril-Juny 2021  
Osona 8 591
Ripollès 6 150
Moianès 1 3

 Expedients Afectats
Juliol-Agost* 2021  
Osona 5 165
Ripollès 0 0
Moianès 0 0

 Expedients Afectats
Gener-Març 2020  
Osona 30 323
Ripollès 53 282
Moianès 1 3
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La unitat canina de Protecció Civil hi farà l’ensinistrament de gossos  

L’antic camp de futbol de Tona, 
convertit en zona d’entrenament

Tona

G.F.

L’Ajuntament de Tona ha 
cedit a la unitat canina del 
grup de Protecció Civil de 
Tona el solar de l’antic camp 
de futbol per tal que ho 
adeqüin com a camp d’en-
trenament dels seus gossos. 
A l’espai, en estat de semia-

bandonament des de fa dues 
dècades, s’hi instal·laran 
diversos objectes per tal de 
recrear situacions catastròfi-
ques “i que els gossos s’acos-
tumin a moure’s i realitzar 
accions concretes en aquests 
escenaris”, explica Àngel 
València, cap de Protecció 
Civil de Tona. En les últimes 
setmanes, els membres de 

l’agrupació han posat en con-
dicions l’espai i a partir d’ara 
en faran el manteniment. 
Protecció Civil de Tona està 
formada per nou membres, 
cinc dels quals constitueixen 
la unitat canina. Ara mateix, 
tots els gossos “es troben en 
fase de formació”, i per això 
és important disposar d’un 
lloc adequat per fer l’ensi-

nistrament. 
Com a cos voluntari, la 

seva intervenció en una 
situació d’emergència queda 
supeditada a rebre l’auto-
rització dels responsables 
principals dels operatius, 
“normalment Mossos d’Es-
quadra o Bombers”. Quan hi 
ha una catàstrofe o s’inicia 
un dispositiu de recerca 
d’una persona “ens oferim a 
través dels ajuntaments”, i 
si el cos d’emergència auto-
ritza la seva participació 
“ens incorporem en les tas-
ques que se’ns encomanin”, 
explica Àngel València. Des 
de Protecció Civil trobari-

en molt encertat que des 
de Bombers o Mossos “es 
realitzés una regularització 
de cossos externs de suport 
com el nostre”, un procedi-
ment que els donaria una 
certificació en la tasca que 
fan. 

En l’horitzó proper, la 
unitat canina de Tona té el 
repte d’organitzar al muni-
cipi un concurs de rescat 
amb participació internaci-
onal. De fet, ja hi havia una 
data –per Tots Sants–, però 
l’erupció del volcà de La 
Palma “ens ho farà ajornar, 
ja que hi participaven equips 
canaris”, diu València.  

Els Bombers de la Generalitat han po-
sat en marxa a Vic una de les dues seus 
fixes del Grup Caní de Recerca, on fa-
ran guàrdia dos guies i dos gossos de 

recerca durant 24 hores en dies alter-
nats amb l’altra seu de Lleida. Aquest 
sistema permetrà una activació im-
mediata i es millorarà la velocitat en 

l’arribada en serveis com recerques de 
persones desaparegudes, allaus o es-
llavissades. Aquest dissabte es va fer 
la primera guàrdia des d’Osona.
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Àlex Moya, amb el gos de venteig Frausa, i Andreu Morera, amb els gossos de rastreig Xot i Lia,  dissabte a Vic

Vic

Guillem Rico

Xot, un labrador, i Frausa, un 
border collie, són els dos gos-
sos del Grup Caní de Recerca 
(GRCR) dels Bombers que 
aquest dissabte al matí feien 
la seva primera guàrdia des 
del Parc de Bombers de Vic, 
on s’ha instal·lat una de les 
dues seus fixes de la unitat 
on faran guàrdia els guies i 
els gossos de recerca durant 
24 hores els 365 dies de l’any. 
Ara al parc hi ha tres casetes 
per als gossos, la tercera de 
les quals aquest dissabte 
també ocupava la Lia, un 
cadell que es comença a 
entrenar per poder rastrejar 
i col·laborar amb la tasca del 
grup de recerca en el futur. 
Els tres gossos –i d’altres que 
formen la unitat– seran en 
aquest espai un dia sí i un dia 
no, ja que la unitat de Vic i 
la de Lleida s’alternaran, de 
manera que durant 24 hores 
hi haurà dos binomis –dos 
gossos i dos guies– en una 
seu i l’endemà dos a l’altra. 
Segons el cap de la divisió 
dels grups operatius especials 
de Bombers, Miquel López, 
han optat per Vic i Lleida 
per la distribució que tenen 
del territori català en dues 
meitats –est i oest– i perquè 
es tracta de dos punts geogrà-
fics ben comunicats, situats 
estratègicament, des d’on 

estructures col·lapsades per 
buscar una persona immòbil 
i treballen amb punts d’olor. 
Per aquest motiu el GRCR, 
que des del febrer formen un 
subgrup dins dels Grups d’Ac-
tuacions Especials (GRAE), 
és important en recerques de 
persones perdudes en grans 
àrees, col·lapses estructurals, 
allaus o esllavissades. 

Les pràctiques i la formació 
per als guies i per als gossos 
són contínues i es basen en 
l’estímul, el joc i la recompen-
sa. De fet, dissabte la previsió 
a primera hora dels dos guies 
era anar a fer maniobres a la 
zona del Montseny, i en altres 
ocasions ho faran en possi-
bles zones on hi ha més possi-
bilitats d’haver d’actuar, com 
per exemple en èpoques de 
boletaires, com ara al Ripollès 

o al Berguedà. De fet, segons 
les dades dels Bombers, l’any 
passat el grup caní va fer un 
total de 133 serveis, 24 dels 
quals van ser recerques de 
boletaires. Aquest any, de 
moment n’hi ha hagut 10 en 
els quals no han hagut d’in-
tervenir perquè s’han resolt 
ràpidament. Tot i això, des 
dels Bombers recomanen 
tenir precaució, com mirar 
el temps, portar la indumen-
tària adequada o vestir de 
colors vius quan se surt. 

Xot i Frausa són dos dels 
gossos de la unitat que ara 
formen 16 binomis, 12 de 
bombers professionals i tres 
de voluntaris. La voluntat del 
cos és arribar als 16 professi-
onals i 7 voluntaris.

podran disposar de vehicles 
i el material necessaris per 
a una activació immediata i 
d’aquesta manera millorar la 
resposta i la velocitat d’arri-
bada al servei. 

Els dos binomis estan 
formats per dos guies i dos 
gossos, un de rastreig i un 
de venteig. Els bombers 
que feien la guàrdia aquest 
dissabte, Andreu Morera, 
propietari d’en Xot i la Lia 
–de rastreig–, i Àlex Moya, de 
Frausa –de venteig–, comen-
taven que establir les seus 

fixes suposa un salt qualitatiu 
important per al Cos de Bom-
bers català, l’únic, deien, que 
té bombers exclusius d’una 
unitat canina. Ells mateixos 
són els propietaris dels gos-
sos a qui entrenen i ja forma-
ven part del grup. Aquesta 
és una peculiaritat dels 
Bombers a diferència d’altres 
cossos que fan servir animals 
en tasques de seguretat. Fins 
ara cadascun era al parc on 
treballava i si es donava el 
cas els activaven. El GRCR 
es va conformar el 2007 i el 

2008 es van començar a crear 
convenis amb bombers pro-
fessionals o voluntaris que 
havien ensinistrat els gossos i 
superaven el procés d’homo-
logació que els permetia fer 
les recerques. Els rastrejadors 
com en Xot, comentaven 
Moya i Morera, poden bus-
car una persona en concret, 
treballen amb mostres d’olor, 
van al punt de desaparició de 
la víctima i en segueixen el 
rastre exacte. En el cas dels 
de venteig, com el gos Frausa, 
treballen en grans àrees com 

Els Bombers instal·len al parc 
de Vic una de les dues seus 
fixes del Grup Caní de Recerca
Aquest dissabte es va fer la primera guàrdia des d’Osona, on seran en dies alternats

La unitat 
busca persones 

perdudes en 
grans àrees, allaus 

o esllavissades
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“Hi havia una reivindicació històrica 
del barri de més presència policial”

La Guàrdia Urbana de Vic va inaugurar dissabte la nova subcomissaria al sud de la ciutat
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La regidora de Convivència i Seguretat, Elisabet Franquesa, durant el seu parlament dissabte al matí

Vic

V.P.

L’any 2008, durant el mandat 
de Josep M. Vila d’Abadal, ja 
es va anunciar que hi hauria 
agents de la Guàrdia Urba·
na a l’oficina municipal del 
barri del Remei de Vic, però 
al cap de poc temps es va fer 
marxa enrere. Aquest dissab·
te, durant la inauguració de 
la nova subcomissaria de la 
Guàrdia Urbana en el local 
situat al número 34 del carrer 
Virrei Avilés, l’inspector en 
cap, Antoni Jurjo, va reconèi·
xer aquest deute pendent i 
per això va admetre que era 
“un dia especial” també pel 
cos, perquè “érem plenament 
conscients de la reivindicació 
històrica del barri de tenir 
més presència policial”. A 
l’acte hi va assistir l’alcaldes·
sa, Anna Erra, i la regidora 
de Convivència i Seguretat, 
Elisabet Franquesa, així com 
també representants de la 
resta de cossos policials amb 
presència a la ciutat: Mossos 

L’inspector en cap va destacar 
també la presència de la K9, 
la patrulla canina, que treba·
lla sobretot en el torn de ves·
pre, nit i matinada per vigilar 
que als espais públics no s’hi 
consumeixi drogues i alcohol.

La regidora de Convivèn·
cia i Seguretat va explicar 
l’aposta per obrir la subco·
missaria al sud de Vic “amb 
una finalitat molt clara: 
continuar treballant amb 
aquesta convivència al barri”. 
L’alcaldessa, que va admetre 
que “amb el creixement de la 
ciutat també augmenten les 
complexitats”, va assegurar 
que l’equip de govern té la 
voluntat de compensar la 
presència de serveis muni·
cipals al nord i al sud de la 
ciutat “per poder oferir un 
servei més directe i proper”. 
Erra considera que amb 
aquest nou servei “es dona 
resposta a una demanda dels 
veïns de tenir una policia de 
proximitat, voltant pels bar·
ris i escoltant les necessitats 
de la gent”. Els parlaments 
inaugurals es van produir a 
la 1 del migdia després que 
durant tot el matí hi hagués 
hagut una jornada de portes 
obertes a les noves instal·
lacions, amb una afluència 
constant de gent. El local de 
la subcomissaria també acull 
l’oficina d’atenció ciutadana 
de l’Ajuntament i el servei 
de mediació. 

d’Esquadra, Policia Nacio·
nal i Guàrdia Civil. Jurjo va 
explicar que a partir d’aquest 
dilluns, a la subcomissaria del 
Remei, on s’han hagut de fer 

obres per destinar·lo a aquest 
nou ús, hi hauria l’equip que 
rep denúncies, un servei que 
funcionarà des de les 6 del 
matí fins a les 10 del vespre 

de dilluns a diumenge, a més 
del grup d’agents de proximi·
tat, els quals es desplaçaran 
des del Remei a les cinc zones 
en què es divideixen la ciutat. 
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El moment en què es van cremar les imatges de la justícia, la policia nacional i el rei, divendres, a la plaça U d’Octubre de Vic

Vic

Guillem Rico

Tres pintures de grans dimen-
sions de la justícia, un policia 
amb el seu casc, l’escut i la 
porra, i el rei Felip VI de cap 
per avall cridaven l’atenció 
a les persones que de mica 
en mica anaven arribant 
divendres al vespre a la plaça 
U d’Octubre de Vic, on es 
commemoraven els quatre 
anys del referèndum i de 
tot el que va comportar, que 
precisament es va voler recor-
dar en batejar l’espai. L’acte 
l’organitzava l’agrupació 

Pacte, que engloba entitats 
com l’ANC, Òmnium, CDR, 
la Intersindical, la Cambra 
d’Osona i el Consell Local per 
la República, i va començar 
amb la lectura d’un manifest 
en què es reivindicava l’1-O 
com una victòria i un acte 
sobirà i que ara, quatre anys 
després, “segueix sent plena-
ment vigent el lema ‘1-O ni 
oblit, ni perdó”. En el text es 
deia que “no oblidarem la vic-
tòria ni els cops” per part de 
la policia, la imatge de la qual 
minuts després, mentre sona-
va Torna torna Serrallonga 
i Els Segadors al so del flabi-

olaire Ramon Redorta, que-
dava feta cendres juntament 
amb la de la justícia i la del 
rei. I en acabar, Redorta ani-
mava els assistents, que havi-
en reivindicat la figura de 
Puigdemont com a president 
legítim, a un nou i alhora vell 
crit, el de “Donec perficiam!”, 
que feia durant la Guerra 
de Successió la coronela de 
Barcelona. El flabiolaire ana-
va vestit amb la indumentària 
vermella de la coronela i va 
explicar que la frase que vol 
dir “fins a aconseguir-ho!” la 
cridaven les milícies amb la 
idea que malgrat les contrari-
etats i les derrotes mai no es 
rendirien, sinó que persistiri-
en en la lluita. 

Tati Furriols, membre de 

Pacte, va reivindicar l’agru-
pació nascuda a Osona que 
té la voluntat que s’estengui 
“per tot el Principat”. També 
va tenir un record per a tots 
els presos polítics i exiliats, 
amb un especial record per a 
la vigatana Marta Rovira, i els 
més de 3.000 represaliats.

Després de l’acte es va ini-
ciar una manifestació amb 
la paraula “Independència” 
a la capçalera, que va passar 
per davant de les seus dels 
partits polítics i dels jutjats 
de la ciutat, on es van fer 
pintades amb el lema “Lleials 
a l’1-O” i també la paraula 
“Independència”. La comitiva 
que va seguir el so del sac de 
gemecs de Redorta va fina-
litzar el recorregut a la plaça 
Major, on es va cridar, de nou, 
“Donec perficiam” i va acabar 
amb el cant d’Els Segadors.

“Donec perficiam!”
Cremen imatges de la justícia, la policia i Felip VI en la commemoració de l’1-O a Vic

Manlleu i Sant Julià bategen places amb el nom d’U d’Octubre

Manlleu/Sant Julià de Vilatorta Manlleu i Sant Julià tenen oficialment 
des de divendres places que recorden el referèndum de l’1 d’Octubre. Els dos 
municipis les van inaugurar en el marc dels actes que es van fer per comme-
morar el quart aniversari del referèndum per la independència del 2017, una 

celebració que es va fer en diversos municipis d’Osona, el Ripollès i el Moia-
nès. Aquell dia dona nom ara a la plaça que es coneixia popularment com a la 
del mercat dels dilluns. A Sant Julià, després de descobrir la placa que reba-
teja l’antiga plaça Marquès de la Quadra, on hi ha l’ajuntament, es va fer una 
xerrada amb l’exconseller d’Interior Joaquim Forn.
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Una de les pintades que es van fer a les seus dels partits polítics, divendres

Durant la 
manifestació es 
van fer pintades 

a les seus dels 
partits polítics 
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Justícia crea un nou jutjat de 
primera instància a l’edifici en 
obres de la rambla Hospital de Vic

La nova sala ha de permetre descongestionar els altres jutjats en l’àmbit civil i també el penal
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Vista general de la Casa Serra i Moret, que acull el nou Jutjat d’Instrucció número 6 de Vic

Vic

Guillem Freixa

Cinc mesos després que el 
Departament de Justícia ini-
ciés les obres de reforma a 
la Casa Serra i Moret de Vic 
amb l’objectiu d’ampliar els 
jutjats de la capital d’Osona, 
aquesta setmana ha anunciat 
que ja hi pot començar a des-
plegar nous serveis judicials. 
En concret, Justícia ha posat 
en marxa a la segona planta 
d’un edifici que encara està 
en obres un nou jutjat. Es 
tracta del Jutjat d’Instrucció i 
Primera Instància número 6. 
L’objectiu d’aquesta nova sala 
és aconseguir descongestio-
nar l’acumulació d’assumptes 
civils i penals que fins ara 
entomaven els altres cinc 
jutjats que hi ha a la capital 
d’Osona. En l’àmbit civil, el 
Jutjat d’Instrucció número 
6 es farà càrrec de conflictes 
entre particulars o entitats, 
reclamacions econòmiques, 
desnonaments, incapacitaci-
ons de persones, contractes 
de compravenda, herències i 
arrendaments. En el vessant 
penal, assumirà la instrucció 
de casos amb delictes lleus o 
casos que acabaran sent jut-
jats en altres òrgans judicials 
com l’Audiència Provincial.

El nou local i la nova sala 
que s’han creat a Vic van 
acompanyats d’un increment 
de personal. En concret, al 
Jutjat d’Instrucció número 
6 hi haurà una plantilla de 
nou professionals de l’àmbit 
judicial, que s’afegeixen als 
gairebé vuitanta que formen 
la totalitat del cos dels jutjats 
de Vic. 
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Imatge de les estances interiors del jutjat ubicat a la Casa Serra i Moret

El nou jutjat s’ha instal·lat 
a la segona planta d’un edifi-
ci –conegut perquè havia aco-
llit l’antiga comissaria de la 
Guàrdia Urbana– que encara 
està en obres. Un cop finalit-
zin les reformes està previst 
que aquest immoble també 
allotgi el jutjat de guàrdia i 
s’hi creï un nou espai per a 
la fiscalia, així com una zona 
d’atenció al ciutadà molt 
més àmplia. La Casa Serra i 
Moret, ubicada a la rambla 
Hospital, número 46, és de 
propietat municipal, i l’Ajun-
tament de Vic la va cedir al 
Departament de Justícia per-
què aquest pogués fer créixer 
la seu judicial que té al carrer 
Doctor Junyent. De fet, les 
obres –amb un cost total 
d’1,4 milions d’euros– han 
de culminar amb la connexió 

interior entre els dos edificis. 
Els 500 metres quadrats de la 
Casa Serra i Moret s’afegiran 
als 612 ja existents a l’edifici 

del Doctor Junyent, sumant 
en total 1.141 metres qua-
drats d’equipament judicial.

En el disseny de les noves 

instal·lacions s’ha tingut en 
compte la protecció de les 
víctimes del delicte, amb 
l’objectiu de preservar-les 
al màxim possible i sobretot 
evitar que tinguin cap con-
tacte, ni que sigui visual, amb 
els seus agressors.

Precisament les deficiènci-
es en la protecció de les vícti-
mes va ser un dels principals 
motius que van provocar que 
l’octubre del 2019 els jutges 
de l’àmbit penal renunciessin 
a celebrar vistes a Vic. Des de 
fa tres anys, tots els judicis 
vinculats al partit judicial 
de Vic que van per la via 
penal s’han d’anar a realitzar 
a Manresa, amb tot el que 
això comporta. Per corregir-
ho, l’Ajuntament de Vic i el 
Departament de Justícia van 
treballar conjuntament per 
trobar una solució, que final-
ment es va materialitzar amb 
un nou local municipal a la 

ronda Camprodon. L’objectiu 
és que Vic assumeixi el cost 
de condicionar aquest immo-
ble per tal que pugui acollir 
judicis de l’àmbit penal. A dia 
d’avui, s’està en tràmits per-
què aquest espai pugui tirar 
endavant i si no sorgeixen 
imprevistos l’objectiu és que 
es pugui posar en funciona-
ment d’aquí a un any.

A banda de la deficiència 
de les instal·lacions, un dels 
problemes en l’àmbit judicial 
a Vic és la poca consolidació 
dels jutges que hi desenvolu-
pen la seva carrera. Les refor-
mes i inversions que s’estan 
duent a terme han de perme-
tre millorar les condicions de 
treball i servei dels usuaris 
del jutjat. Tot i això, des de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Vic no renuncien a aconse-
guir un palau de justícia per 
al partit judicial de Vic.  

La reforma ha de 
connectar la Casa 

Serra i Moret 
amb l’edifici del 

jutjat de Vic  
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Es necessita

Operari oficial primera
i ajudant (aprenent)

 per a instal·lacions elèctriques i manteniments.
Incorporació immediata.
Interessats envieu cv a

santi@angladaelectricitat.com

Dilluns, 4 d’octubre de 20218

La propietat de Les Serrasses 
fa millores a l’hotel amb la 
voluntat de vendre’l 

L’acció es fa just un any després que es descartés ubicar-hi una residència
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L’hotel Les Serrasses de Torelló, aquest dimecres després que s’hagi fet el rentat de cara a la planta baixa de la façana

Torelló

Guillem Rico

Pràcticament un any després 
que l’Ajuntament de Torelló 
i l’Associació Sant Tomàs 
descartessin la compra de 
l’antic hotel de Les Serrasses 
per fer-hi una residència per 
a persones amb discapacitat 
intel·lectual, la propietat de 
l’immoble ha decidit fer-hi 
millores amb la voluntat de 
vendre’l. L’espai s’ha degra-
dat des que va cessar l’ac-
tivitat el 2011 i els treballs 
d’adequació van començar 
fa unes setmanes. Han con-
sistit a fer un rentat de cara 
a la façana, sobretot pel 
que fa a la planta baixa, que 
s’ha repintat, s’han tapiat 
els accessos per evitar que 
hi entri gent, i també s’han 
netejat els grafits que hi 
havia a les vidrieres de la 
part central. La part interior, 
explica el propietari, Emili 
Presseguer, s’ha netejat i 
s’han reparat els desper-
fectes que havia ocasionat 
sobretot l’aigua, “que és el 
que ha fet més mal”, ja que 
hi havia alguns desguassos 
que s’havien tapat, i això ha 
afectat sobretot el mobiliari. 
També afegeix que el van-
dalisme “va fer una mica de 

mal, però potser menys del 
que pensàvem”. 

El propietari assegura que 
“si haguéssim pogut entrar-
hi més d’hora hauríem 
estalviat molta malifeta”, i 
recorda que la propietat de 
l’immoble els va retornar 
després “d’anys de plets i 
jutjats”. Les darreres perso-
nes que van regentar l’hotel, 
i a qui van vendre l’edifici, 

van marxar amb deutes a 
proveïdors i sense acabar de 
pagar la part a Presseguer. 
Arran de tot plegat, expli-
ca el propietari, va fer que 
durant vuit anys no hi van 
poder accedir, fins que es 
va resoldre: “La lentitud de 
la justícia ens ha perjudicat 
molt”, afegeix.  

Ara han fet l’adequació, 
reparacions dels desperfec-

tes i “esperem que els vents 
siguin favorables”. L’hotel 
està a la venda, però “no 
tenim cap pressa”, afirma 
Presseguer. De moment, diu 
que no hi ha cap projecte 
sobre la taula de possibles 
interessats i “no hem fet 
més que netejar i a veure 
què passa” en el cas que se’ls 
presenti alguna “oferta inte-
ressant”. 

La propietat assegura que 
les negociacions per fer-hi la 
residència, que van començar 
el mandat passat, es van fer 
directament amb el consis-
tori i no es va parlar en cap 
moment amb Sant Tomàs. 
Presseguer diu que van ser 
“llargues i complicades” i 
lamenta que no haguessin 
arribat a bon port per ubicar-
hi el centre assistencial.

El futur centre 
assistencial, a la 
ronda del Puig

Torelló

G.R.

El terreny que hi ha a la 
ronda del Puig, entre la 
cooperativa agrària i el 
supermercat, és per ara 
l’espai on es podria ubicar 
el futur centre assistencial 
després que descartessin 
Les Serrasses pel fet que 
la reforma, que s’enfila-
va fins a 4,7 milions, no 
es veia assumible. Des 
de llavors el consistori 
estudia com volen que 
sigui l’equipament que ha 
d’anar més enllà d’atendre 
persones amb discapacitat 
intel·lectual com es pre-
veia a l’inici. Al darrer ple 
la regidora de Benestar 
Social, Núria Montanyà 
(ERC-JpT), va dir que han 
d’estudiar si la proposta 
podria encaixar en aquest 
terreny. També han de 
mantenir converses amb 
la Generalitat per veure 
quantes places es podrien 
crear, a banda que cal tro-
bar el finançament. 

Sant Martí d’Albars

EL 9 NOU

Des de dimarts i fins aquest 
dissabte, els veïns de Sant 
Martí d’Albars majors de 16 
anys van poder votar quina 
coberta per cobrir la pista 
poliesportiva els agradava més 
i volien que s’acabés constru-
int. Es van recollir 36 vots, el 
que representa un 37,5% del 
total de persones (98) crida-
des a la consulta. Un cop fet 
el recompte, l’opció escollida 
va ser la proposta de coberta 
rústica, que es va imposar 
després de rebre 22 vots. La 
segona proposta, una coberta 
translúcida i un disseny inno-
vador, va rebre 14 vots. Des 
de l’Ajuntament van remarcar 
que tot i que la més votada va 
ser la proposta rústica –amb la 

teulada triangular i feta amb 
fusta–, els havien arribat mol-
tes opinions valorant positiva-
ment els dos dissenys.

Sant Martí va presentar en 
el marc del Pla general d’in-
versions de la Diputació un 
projecte per cobrir la pista, 
on es fan molts actes socials i 
culturals. Tot i disposar de dos 
locals socials, les mesures per 
fer front a la Covid-19 i l’esce-
nari que deixa el pas de la pan-
dèmia van fer veure la neces-
sitat de disposar d’un espai 
adequat a l’exterior que per-
metés acollir esdeveniments 
presencials sense haver de 
patir per la pluja. Així doncs, 
es va apostar per cobrir la pis-
ta poliesportiva, una inversió 
amb un cost de 150.000 euros 
que es podrà finançar a través 
de la Diputació.  

Aproven la dotació econòmica 
per executar els pressupostos 
participatius de Tona del 2020

Tona

G.F.

El ple municipal del mes de 
setembre a Tona va servir 
perquè el consistori aprovés 
per unanimitat crear una par-
tida econòmica per destinar a 
l’execució dels pressupostos 
participatius escollits per la 
ciutadania durant el 2020. 
En concret es va donar llum 
verda a una modificació 
de crèdit de 56.901 euros, 
50.000 dels quals serviran per 
tirar endavant els projectes 
més votats. Tot i que tots els 
grups de l’Ajuntament hi van 
votar a favor, Junts per Tona 
va fer diverses puntualitza-
cions al procés. D’una banda, 
Sebastià Bruch va expressar 
que li semblava que la ciuta-
dania “demana una cosa con-

creta, i després es fa una mica 
el que es vol”, fent referència 
als canvis detectats en alguna 
de les propostes guanyado-
res. El regidor de Participa-
ció, Guiu Grau, va matisar 
que la ciutadania fa una pro-
posta, “i hi ha una validació 
tècnica que fa aterrar els pro-
jectes en el que l’Ajuntament 
pot fer”. D’altra banda, Junts 
va tornar a reivindicar que 
s’hauria d’haver realitzat la 
rampa al jardí del casal d’avis, 
proposta que entrava entre 
les més votades però amb un 
import incompatible amb la 
realització de les nou ante-
riors. Grau va comentar que 
el lloc per debatre situacions 
com les que lamentava Junts 
per Tona “és la comissió de 
seguiments dels pressupos-
tos participatius”. 

Sant Martí d’Albars escull la 
coberta rústica per a la pista
La participació a la consulta va ser del 37%

Els joves de Taradell 
decidiran a què es 
destinen 25.000 euros

Taradell L’Ajuntament de 
Taradell proposa per pri-
mer cop uns pressupostos 
participatius en l’àmbit de 
la joventut. Serà el jovent 
taradellenc de 12 a 35 anys 
qui mitjançant la seva par-
ticipació en diferents fases 
podran presentar les propos-
tes per determinar a què es 
destinen 25.000 euros del 
pressupost municipal. La 
fase de propostes comença 
aquest dilluns i s’allargarà 
fins al 15 d’octubre.
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“Amb l’equip de govern no hi ha bon 
enteniment i no entenc per què”
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Montse Rubau, aquest dissabte a Alpens

Alpens

Txell Vilamala

En els últims tres mandats, 
del 2007 al 2019, a Alpens 
s’hi havia presentat una 
sola llista electoral. Per què 
articulen la de Junts?

Anys enrere vam acabar 
amb el poble molt dividit per 
culpa de la política. Amb el 
temps hem paït el desacord 
entre veïns i veïnes, les coses 
s’han calmat i ens semblava 
que la gent podia entendre 
que es presentés més d’un 
partit i tots volguéssim el 
mateix: el bé d’Alpens i el 
millor per als seus habitants.

Entenc que es presenten, 
però, perquè creuen que 
poden millorar la gestió de 
l’actual equip de govern...

Després de tant temps 
sempre amb el mateix partit 
i la mateixa persona al cap-
davant, ens va semblar que 
calia trencar certes dinàmi-
ques. És com tot: quan portes 
molts anys fent una feina, 
t’acomodes, va bé que hi 
hagi canvis. Nosaltres tenim 
molts plans per a Alpens. 
Vam preparar la candidatura 
partint d’una pregunta: com 
ens imaginem el poble d’aquí 
a 10 anys? Sanitat, gent gran, 
infants, escola, sector prima-
ri, secundari… Això ens va 
engrescar. Sortíem feliços de 
les reunions.

Quan parla de desgast, 
es refereix a l’alcaldessa 
Montse Barniol?

Governa des de fa 18 anys. 
Jo soc la primera que m’he 
presentat de cap de llista, 
però amb el convenciment 
d’encapçalar el projecte 
només dues vegades. Al meu 
grup pensem que per fer 
política cal gent fresca, que 
aporti coses noves. Això vol 
dir formar part de l’Ajun-
tament tan sols un temps 
determinat.

El 2023 vostè tornarà a ser 
l’alcaldable de Junts?

En principi, sí.
Impulsem Alpens-AM, 

la llista associada a ERC, 
governa amb majoria abso-
luta, quatre regidors. Vostès 
en van treure tres. Quin 

balanç fan dels resultats de 
les eleccions?

En un poble petit mai saps 
què passarà, no sé si als grans 
és més fàcil preveure-ho.  
Vam estar molt contents. Tot 
i no guanyar, quedar quatre 
a tres ens sembla un resultat 
boníssim.

Quina relació hi ha amb 
l’equip de govern?

Diríem que cap.
Home, com a mínim als 

plens sí que es deuen veu-
re…

Jo soc nova en política. 
Vaig pensar que després de 
les eleccions es produiria 
una trucada i quedaríem per 
parlar sobre el poble i com 
millorar-lo. Això no va pas-
sar. Després no hi ha hagut 
interacció entre un i l’altre 
grup. Nosaltres som a l’opo-
sició i ni es comparteixen 
els projectes ni se’ns en fa 
partícips. No hi ha bon ente-
niment i no entenc per què.

Vostès ho han intentat 
revertir, però? Han provat 
d’acostar-se a l’equip que 
lidera Barniol?

Veient que al principi no 
se’ns tenia en compte, ens 
vam quedar sobtats i ens vam 
refredar.

Els hauria agradat assu-
mir alguna regidoria?

Crec que el poble hauria 
estat content.

És responsabilitat seva 
que no passés?

En no quedar tots set i 
parlar, mirar com encaixar 
objectius, no s’ha produït. 
Penso que a la gent li hauria 
agradat: al final tots volem el 
millor pel poble.

Ha dit que el 2023 repetirà 
com a cap de llista. L’objec-
tiu és l’alcaldia?

Per suposat.
L’última de Convergència 

i Unió va ser el 1999. Han 
passat uns quants anys.

Molts, però també penso 
que Junts és un partit nou. 
Això vol dir que tot està 
per fer. Jo soc a la base, una 
persona afiliada, i m’agrada 
tant que se’ns escolta com la 
transversalitat i la diversitat 
de veus que aplega.

Abans havia militat a CiU 
o el PDeCAt?

És la primera vegada que 

tinc carnet d’un partit polí-
tic.

també forma part de 
l’executiva comarcal, com 
a responsable de Política 
Municipal i Feminisme. 
Diria que a Osona els queda 
feina d’implantació o està 
resolt?

Encara queda feina per 
fer. A la comarca hi ha molta 
gent afiliada, però en neces-
sitem més. Dins d’un partit 
calen idees, sensibilitats i 
perfils diversos. M’agrada de 
Junts que tots hi cabem.

Li sap greu no haver 
acabat de trobar l’encaix 
amb el PDeCAt? I quan dic 
PDeCAt, penso en els alcal-
des de Perafita i Oristà o 
l’alcaldessa de Sora. 

No sé com s’ha de resoldre 
tot això, però fa dos anys, 
quan em vaig presentar, 
les persones que heu citat 
em van dir que les truqués 
per qualsevol cosa. Em van 
ajudar. Les aprecio indepen-
dentment de la seva militàn-
cia.

Junts per Alpens és parti-
dari que la comarca del Llu-
çanès s’oficialitzi formal-
ment a sobre el mapa?

Quan va haver-hi el refe-
rèndum, a Alpens el sí va 
guanyar per poc i a la majoria 
de pobles limítrofs del Lluça-
nès majoritàriament va sortir 
que no. Això ens ha de fer 
pensar. No hi ha dubte que 
som un territori diferent, 
en una zona determinada i 
amb els pobles enxarxats, 
però a vegades em pregunto 
si havent-hi tan poca pobla-
ció surt a compte articular 

des d’aquí els serveis d’una 
comarca. No dic ni que sí ni 
que no, sinó que em genera 
dubtes. Ha passat molt temps 
del referèndum i la cosa està 
encallada. Caldria tornar-ne 
a parlar.

Però parlar no vol dir el 
mateix que repetir la con-
sulta.

Per què no?
també se l’imaginaria 

aquest escenari?
Sí, per valorar-ho de nou.
Quin balanç fan de la 

tasca del Consorci del Llu-
çanès?

Crec que a la gent no se 
li ha explicat prou bé les 
funcions que porta a terme. 
De portes enfora, es veuen 
sobretot dues línies de tre-
ball: formació i promoció 
turística. A les xarxes socials 
se’n fa molta difusió, però 
hem de tenir present que 
part de la població és gent 
gran i no se n’assabenta per-
què no està en aquest món 
digital. Quan hi parles, et 
transmeten la sensació de no 
saber de què va ni què passa 
allà dins.

A Alpens, però, un pro-
jecte coliderat pel Consorci 
del Lluçanès i l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya ha culminat en 
una formatgeria col·lectiva i 
un obrador a la SAtI. No és 
una bona notícia?

En un poble tan petit com 
Alpens, que som 269 habi-
tants, és important que la 
gent pugui opinar. La format-
geria s’ha fet a la SATI, i està 
molt bé, però anys enrere es 
va portar a terme un procés 
participatiu i molts veïns i 
veïnes vam dedicar hores a 
plantejar quins usos es podia 
donar a l’antiga fàbrica. De 
l’estudi en van sorgir unes 
conclusions que no s’estan 
seguint. No sabem per què es 
va fer el procés participatiu.

A l’inici de l’entrevista 
deia que van preparar el 
programa pensant en el 
municipi a 10 anys vista. Si 
les hagués d’esbossar, qui-
nes són les prioritats bàsi-
ques de Junts?

La gent gran, sobretot, 
perquè hi ha molts avis i 
àvies i, quan arribem a l’edat 
de la dependència, hi ha 
necessitats que cal cobrir. 
També tenim la intenció que 
Alpens estigui musculat amb 
un mínim teixit industrial. 
L’altra pota important per a 
nosaltres és el benestar gene-
ral de la resta de la població, 
amb qüestions com garantir 
el servei de metge.

No ha citat les telecomu-
nicacions, i al poble tenen 
un problema endèmic de 
cobertura de telefonia 
mòbil...

És una de les coses que s’ha 
de solucionar si volem garan-
tir el teletreball i atreure 
nous veïns. Sí que celebrem 
que ara s’hagi desplegat la 
fibra òptica.

Entrevista a Montse Rubau, de Junts per Alpens, que el 2023 repetirà com a cap de llista

“Anys enrere 
vam acabar amb 

el poble molt 
dividit per culpa 

de la política” 

“tot i no 
guanyar, quedar 
4 a 3 ens sembla 

un resultat 
boníssim”

Busquem 100m2 de
magatzem de lloguer

a la comarca d’Osona
per poder guardar maquinària. 

Interessats truqueu al 
93 852 99 85 

o envieu correu electrònic a 
info@selmetron.com

Dilluns, 4 d’octubre de 202110 L’entrevista

“No s’han 
explicat prou bé 
les funcions que 

fa el Consorci del 
Lluçanès”
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ELS MILLORS SEMINOUS AMB TOTA LA GARANTIA I CONFIANÇA DE LA XARXA PEUGEOT OCASIONES DEL LEÓN

www.vicauto.info

QUI VA DIR QUE LES SEGONES PARTS MAI SÓN BONES? VEHICLES DEMOS/KM0/VO

BIPPER FURGO 1.3 HDI
80 CV 56.000 KM
Any 2017 9.500

508 SW GT.LINE 180 CV AUTOMàTIC
GASOLINA 12.000 KM             
Any 2020           33.900 

FIAT PUNTO 1.4
95 CV GASOLINA 133.000 KM               
Any 2007           3.800 

3008 ALLURE GASOLINA
130 CV KM 0
Any 2021 28.500

308 ALLURE GASOLINA
130 CV AUTOMàTIC  KM 0 
Any 2021 22.000

ROSANAS
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L’Hospital de Vic ja pot fer proves 
diagnòstiques avançades del cor

Fins ara per fer l’angioTAC els pacients s’havien de derivar a l’Hospital Clínic de Barcelona

Vic

EL 9 NOU

Els pacients que presentin 
dolor toràcic i es dirigeixin 
a Urgències de l’Hospital 
Universitari de Vic amb un 
risc de cardiopatia isquèmica 
moderada o baixa ja no s’han 
de derivar a l’Hospital Clínic 
de Barcelona. L’hospital viga-
tà ha incorporat una prova de 
diagnòstic d’imatge, l’angi-
oTAC coronari, que permet 
veure en tres dimensions 
l’anatomia del cor. Segons 
expliquen des del Consorci 
Hospitalari de Vic, aquesta 
exploració funciona com una 
mena de filtre que serveix 
per descartar una malaltia 
cardíaca significativa i que 
gràcies a l’alta definició ser-
virà també, en molts casos, 
per fer un diagnòstic d’altres 
patologies. 

El fet que es pugui fer a Vic 
permet estalviar el despla-

mentat exponencialment. 
Es programaran TAC coro-

naris de forma setmanal per 
atendre pacients que presen-
tin dolors toràcics que van 
a Urgències, amb un risc de 
cardiopatia isquèmica mode-
rada o baixa. Si el resultat és 
normal, es podrà descartar 
la cardiopatia. Si es detecta 
alguna lesió coronària, cal-
drà realitzar un cateterisme 
cardíac per mirar les artèries 
coronàries i en aquest cas sí 
que requerirà, posteriorment, 
la derivació a l’Hospital Clí-
nic. 

Aquest sistema es fa amb 
un aparell de tomografia 
computada que sincronitza 
la captació d’imatges amb 
el batec cardíac, que permet 
obtenir una imatge tridimen-
sional molt precisa. L’adquisi-
ció en si dura al voltant de 15 
segons i la radiació, segons el 
CHV, és mínima en compara-
ció amb altres proves.

C
H

V

Una prova angioTAC a l’Hospital Universitari de Vic

çament i diagnosticar abans 
la patologia, a part que amb 
aquesta tecnologia s’eviten 
fer altres proves que fins ara 
resultaven necessàries per 
perfilar el diagnòstic, com ara 

proves d’esforç o ecocardio-
grames. A més també perme-
trà reduir les llistes d’espera 
per TAC coronaris, ja que 
segons diuen des del CHV, a 
causa de la Covid-19 han aug-

Una tècnica 
més precisa per 
detectar tumors

Vic

EL 9 NOU

El Consorci Hospitalari de 
Vic ha incorporat diferents 
aparells per renovar el Ser-
vei d’Anatomia Patològica 
amb la voluntat de buscar 
més precisió en els diag-
nòstics i personalitzar les 
decisions terapèutiques. 
L’actualització es fa en 
l’equipament que s’utilitza 
per processar les mostres 
de cèl·lules i teixits per les 
tècniques d’histoquímica 
i immunohistoquímica. 
Amb la renovació s’aposta 
per la segona, un mètode 
més avançat per detectar 
determinats antígens en 
una mostra de teixit i aju-
dar a detectar malalties 
com el càncer. En l’àmbit 
oncològic permet saber, 
per exemple, si el tumor 
és localitzat o invasiu, 
diferenciar entre tumors 
benignes o malignes, o 
entre tumors primaris o 
metastàsics.

    PUBLICITAT Motor
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Osona i el Ripollès 
es bolquen en  
el Dia Mundial  
de la Salut Mental

Vic/Ripoll

EL 9 NOU

Diumenge vinent, 10 d’oc-
tubre, es commemora el Dia 
Mundial de la Salut Mental. 
Com és habitual, a Osona i 
el Ripollès hi ha previstos 
més d’una vintena d’actes en 
un any en què es vol posar el 
focus en els efectes que ha 
tingut la pandèmia en el ben-
estar emocional de la població 
i l’empitjorament de la qua-
litat de vida de les persones 
que ja convivien amb proble-
mes de salut mental. En el cas 
d’Osona, un dels plats forts 
del programa és la reestrena 
de l’espectacle Jo bé, i tu?, 
divendres al Teatre Cirvia-
num de Torelló. La producció 
de gran format dirigida pel 
músic Arnau Tordera té com 
a protagonistes professionals 
i persones usuàries dels ser-
veis d’Osonament. Cineclub 
Vic ofereix aquest dimarts la 
projecció del film Petita Miss 
Sunshine, i el Díxit Vic se 
suma a la commemoració amb 
la conferència “Imaginaris 
dels trastorns mentals a les 
sèries de televisió i el cinema” 
(28 d’octubre). Entre altres 
propostes, les biblioteques 
també ofereixen de nou cicles 
de contes i clubs de lectura. 
A Ripoll, aquest dijous a 
l’espai El Galliner es portarà 
a terme la xerrada “Acompa-
nyant la incertesa”, dirigida 
a joves de 12 a 17 anys, i a 
la plaça Gonçal Cutrina, el 
taller “Enfanga’t per la salut 
mental”, en el qual usuaris 
del Servei de Rehabilitació 
Comunitària ensenyaran a fer 
una tassa de fang a les perso-
nes que ho vulguin (sessió a 
2/4 d’11 del matí i a les 5 de 
la tarda). Des de Joventut del 
Ripollès també s’estan fent 
dinàmiques als instituts rela-
cionades amb la salut mental.

Ferran Lladó
i Blancafort

Vidu d’Anna Maria Castresana de la Peña
Ha mort cristianament el dia 1, a l’edat de 79 anys.

A.C.S.

Els seus fills, Sergi i Marina, i Marc; germans polítics, Francesc 
i Isabel, i Jesús; nebots, cosins i tota la família, en participar-
vos tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en les vostres 
oracions i us agraeixen les mostres de condol rebudes, així com
l’assistència a l’acte de l’enterrament.

Vic, octubre de 2021

St. Joan de les Abadesses

Jordi Remolins

El ple de setembre va apro-
var l’increment en un 3% 
de diversos impostos i taxes 
fiscals per tal de compensar 
l’increment de preus que ha 
hagut d’afrontar l’Ajunta-
ment santjoaní en diferents 
àmbits. L’alcalde, Ramon 
Roqué (MES), va reconèixer 
que “no m’agrada incremen-
tar la pressió fiscal” tot i 
recordar l’increment de l’IPC 
que en els últims quatre 
anys serà del 5,9%, les des-
peses en personal municipal 
tant en sous com per cobrir 
vacants i baixes, i l’augment 
de 16.000 euros del servei 
de jardineria. En cas de no 
fer-se aquest increment d’im-
postos i taxes Roqué afirma 
que “no podríem fer front a 
pagaments a proveïdors i tre-
balladors”.

L’aprovació es va fer amb el 
vot negatiu del grup d’ERC a 
l’oposició, que va qualificar-
lo diverses vegades com un 
“acte d’irresponsabilitat”, 
sobretot per estar encara en 
etapa postpandèmica, per no 
haver buscat altres maneres 
de generar recursos, per 
haver fet la compra de Can 
Victu, que considera com 
a “no necessària”, i per ser 
l’únic dels cinc municipis 
grans del Ripollès que ha 
tancat l’exercici en negatiu. 
Tot plegat considera que és 
a causa “d’una mala gestió 
econòmica de l’Ajuntament”. 
Roqué va recordar-li que pre-
cisament per això s’havia vist 
obligat a aquesta puja fiscal 
que ell mateix va afirmar que 
era una decisió “políticament 
dura”.

En el mateix plenari es va 
votar unànimement a favor 

Sant Joan apuja un 3% la pressió 
fiscal per fer front als pagaments

Diferències entre MES i ERC per la construcció de l’edifici d’Educació Infantil i Primària

El tancament perllongat de l’alberg costarà 3.232 euros
Sant Joan de les Abadesses El tancament durant tota la primavera i estiu suposarà per a 
l’Ajuntament santjoaní el retorn del cost d’estades que hi havia previstes per un valor de 3.232 
euros, que es cobriran amb l’aprovació de la modificació del pressupost municipal amb crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit. Ramon Roqué va fer públic que el tancament ha estat 
perquè l’actual concessionari d’aquest servei, la xarxa jove d’albergs de la Generalitat, Xanas-
cat, no l’ha posat en marxa per tramitació interna i burocràcia administrativa, “tot i que ho 
hem reclamat cada setmana”. En un futur la mateixa Xanascat hauria de donar explicacions al 
respecte. L’oposició republicana considera que el responsable últim és l’Ajuntament i lamenta 
que no hagin estat convidats a una comissió de seguiment que es va consensuar en fer-se la 
concessió. Per tot plegat Sergi Albrich va retreure a Roqué que “tots els èxits són seus, però les 
culpes dels altres”, i ho va elevar a la forma com funciona l’actual Ajuntament.
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d’una moció per exigir al 
Departament d’Educació de 
la Generalitat que acceleri 
la construcció de l’edifici 
d’Educació Infantil i Pri-
mària a la zona de l’institut 
escola de la Coromina del 
Bach, tal com s’hi va compro-
metre en el seu dia. Roqué 
va afirmar que el Departa-
ment havia demanat que la 
construcció es fes per fases 
per poder planificar els dife-
rents edificis però que en cap 
moment va dir que s’atura-
ria. D’ençà de l’entrada de 

Josep Bargalló (ERC) com a 
conseller d’Educació, “es va 
paralitzar”, assenyala l’alcal-
de. Ara el Departament ofe-
reix que els ajuntaments que 
es troben en aquesta situació 
paguin la meitat de la des-
pesa, que suposaria, segons 
Roqué, una inversió de 4 
milions d’euros, més el cost 
del projecte i direcció d’obra, 
de 300.000 euros cadascun. 
A més el Departament no 
avançaria diners fins al 2024. 
Amb aquesta demanda, con-
sidera que s’està afavorint 

que només els municipis més 
rics puguin tirar endavant les 
seves escoles, mentre que la 
resta en surten perjudicats. 
Els republicans hi van donar 
suport, però van retreure de 
nou que l’Ajuntament hagi 
apostat per altres projectes 
que ells consideraven menys 
necessaris. També van recri-
minar a MES que per un 
“error de l’equip de govern i 
el Departament d’Ensenya-
ment anterior a Bargalló” no 
s’hi hagi construït encara el 
gimnàs de l’institut escola.

Obren al trànsit l’accés  
a Ogassa per l’N-260
Sant Joan de les Abadesses 

Mig any després d’haver ater-
rat l’edifici de Can Victu, s’ha 
obert al trànsit l’anella d’accés 
a la carretera d’Ogassa des de 
l’N-260, al sector sud de Sant 
Joan. L’actuació no està com-
pletada perquè cal urbanitzar 
una illeta interior, però ja s’hi 
circula aprofitant l’espai que 
va guanyar-se amb l’enderroc. 
Durant les obres s’han hagut 
de fer talls en la circulació. La 
mateixa zona ha estat la més 
conflictiva pel trànsit a Sant 
Joan, després de l’esllavissada 
del novembre passat. J.R.
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Pels drets de les dones senegaleses
Elena Santamariña és una de les cooperants de l’ONG Kakolum, amb delegació a Vic, que 

desenvolupa un projecte sobre salut sexual i reproductiva a la regió de Ziguinchor

Vic

N.P./G.R.

Elena Santamariña, de Sant 
Hipòlit i resident a Vic, 
emprèn aquest dilluns el seu 
tercer viatge des de l’inici 
de la pandèmia al Senegal. 
Ella, estadística de profes-
sió, especialitzada en salut 
pública i epidemiologia, és 
una de les cooperants de 
l’ONG Kakolum, que té una 
delegació a Vic i amb la qual 
fa estades de diversos mesos 
a l’any. L’entitat, que ha rebut 
una de les subvencions de 
projectes de cooperació al 
desenvolupament de l’Ajun-
tament de Vic, té en marxa 
projectes vinculats a la segu-
retat alimentària i als drets 
de les dones de la regió de 
Ziguinchor, al sud del país. 
En aquest viatge Santamariña 
portarà a terme una tasca 
molt relacionada amb la seva 
feina, que consistirà a avaluar 
els tallers i activitats que han 
portat a terme darrerament. 

Tot plegat ho farà en el marc 
d’un nou programa que bus-
ca reduir els embarassos en 
nenes i noies, millorar les 
condicions de les maternitats 
i conscienciar sobre els virus 
de transmissió sexual com el 
VIH. 

Santamariña explicava 
aquest divendres al pro-
grama ... i bona lletra!, d’EL 
9 TV, que al Senegal “les 
dones són el col·lectiu més 
vulnerable” i que treballen 
en una zona rural on són el 
nucli familiar, ja que moltes 
vegades “l’home treballa fora 
o té altres famílies”. Algunes 
treballen a l’hort, venen els 
productes per tenir indepen-
dència econòmica dels marits 
i mantenir la família. La 
cooperant deia que va impli-
car-se amb Kakolum, que va 
néixer el 2017, per la manera 
de treballar de l’ens, una 
“cooperació responsable” en 
què treballen conjuntament 
amb les persones del territori 
per “identificar necessitats” 

tenen moltes de les dones 
perquè “se senten com una 
càrrega familiar”, ja que la 
seva família, en molts casos 
les mares, s’han de fer càrrec 
del manteniment. 

L’origen de tot plegat és 
una mancança d’informació 
sobre un “tema tabú”, diu 
Santamariña, i per això el 
projecte té com a objectiu 
principal garantir els drets 
sexuals i reproductius de les 
noies joves i les dones del 
municipi de Kafountine. Això 
ho fan a través de grups de 
discussió que és habitual que 
es reuneixin sota l’ombra de 
l’arbre més gran de la pobla-
ció, on fan tallers amb profes-
sionals, alumnes i familiars. 
Se centren en “com fer que 
els joves tinguin accés a la 
informació”, i per això també 
van a les escoles, ja que en 
ocasions els falta informació 
tan bàsica com saber què és 
la menstruació o les reper-
cussions que comporta tenir 
relacions sexuals sense usar 
anticonceptius, en un país on 
la taxa del VIH és molt alta. 

Malgrat que la Covid-19 
ha fet canviar una mica la 
manera de treballar, diu la 
cooperant, l’ONG ha pogut 
continuar la seva tasca per 
sobretot garantir els drets de 
les dones.

Elena Santamariña durant una de les estades al Senegal

i afrontar-les. I d’aquesta 
manera va ser com van posar 
a la taula la problemàtica 
que els suposen, entre altres 
qüestions, els embarassos 
precoços. Aquest fet, segons 
Santamariña, comporta un 
abandonament de l’escola i 

la “pèrdua d’oportunitats de 
trobar feina o de superació 
personal” a les dones de la 
zona, perquè “estan molt 
estigmatitzades” i els com-
porta un “rebuig familiar i 
social”. La cooperant parlava 
del “sentiment de culpa” que 
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Creen un consell de barri del Remei de Vic
Vic El consell de barri del Remei de Vic està en marxa des 
d’aquest dimarts. És un nou òrgan de participació perma-
nent que es va definir en el pla estratègic per establir, prio-
ritzar i supervisar les actuacions que es preveuen a la zona.

Jornada per dissenyar el parc de la Sínia
Vic Desenes de famílies van participar dissabte a la jornada 
per definir la millora del parc de l’Horta de la Sínia. L’espai 
s’ha de convertir en un refugi climàtic i, a través de diferents 
activitats, es va fer el disseny conjunt de com ha de ser.

Nous programes  
a EL 9 FM a partir 
d’aquest dilluns

Vic L’emissora del grup 
EL 9 NOU amplia els seus 
continguts a partir d’aquest 
dilluns. Cada dia, de 7 a 9 del 
matí, i de 2 a 3 de la tarda, 
emetrà l’informatiu Notícies 
en Xarxa (NEX). I d’1 a 2 del 
migdia, l’esportiu En joc. A 
més, es completa la franja 
de nits amb Això va en sèrie 
(dilluns, 23.30h), Jazz Club 
(dimarts 23.00h) i Via verda 
(dimecres, 23.00h). El cap de 
setmana també hi haurà edi-
cions d’En joc i NEX. 

    PUBLICITAT Serveis
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EL 9 NOU

Vic, Manlleu, Espinelves, 
Malla, Centelles o Pardines. 
Els Mossos han desmantellat 
des de principis d’any una 
desena de plantacions de 
marihuana a Osona i el Ripo-
llès. Sumen prop de 25.000 
plantes confiscades i s’han fet 
diverses detencions, en algun 
cas amb màfies al darrere 
que explotaven persones per 
vigilar aquestes plantacions. 
Els Mossos adverteixen que 
Catalunya s’ha convertit 
en l’horta de la marihuana 
d’Europa i que grups de delin-
qüents que abans es dedica-
ven al robatori d’habitatges, 
per exemple, ara troben més 

lucratiu i menys perseguit 
penalment fer de narcos de 
marihuana. Que hi ha un 
problema de seguretat és evi-
dent, perquè darrere d’aques-
ta activitat hi ha grups delin-
qüencials que mouen grans 
quantitats de diners. I també 
és inqüestionable que a fer 
gros aquest perill hi contri-
bueix la percepció social que 
el consum de marihuana no 

és vist com un risc greu per a 
la salut. Segons una enquesta 
del Centre d’Investigacions 
Sociològiques (CIS), gairebé 
el 50% dels espanyols es mos-
traria favorable a la venda 
controlada de cànnabis i un 
contundent 90% donaria el 
seu suport per a la utilització 
terapèutica. Amb la policia 
cada cop més pressionada per 
la sofisticació i la perillositat 

in crescendo de les màfies de 
la marihuana i amb una opi-
nió pública d’acord a trobar 
sortides al seu consum, ERC, 
Más País i Unidas Podemos 
han registrat proposicions de 
llei al Congrés dels Diputats 
per debatre l’ús del cànna-
bis. Totes coincideixen en el 
mateix objectiu: la regulació 
del seu consum medicinal i 
recreatiu. El juny de 2017, el 

Parlament català també va 
aprovar una llei que regula 
les associacions de consu-
midors de cànnabis. Vist 
el que passa amb el tabac o 
l’alcohol, costa de defensar la 
il·legalització per definició de 
la marihuana. És perillós el 
seu consum per a adolescents 
i joves? Absolutament, però 
també és perjudicial el tabac 
i l’alcohol o les apostes i el 
joc i molts joves en són víc-
times. Un debat com el que 
proposen els partits polítics 
sobre la legalització, doncs, 
no pot obviar un bon paquet 
de mesures per informar i 
conscienciar tothom contra 
les addiccions, sobretot entre 
els més vulnerables.

Amb J. Nadal abans de Nadal

L’ineludible debat sobre la 
legalització de la marihuana

Si us plau, no em descobriu. Escric 
d’amagat del vell amic estimat. Els 
qui heu llegit un dels meus ante-

riors articles sabreu el significat del que dic: dei-
xo nenes i cabrits i torno a la política de partits. I 
això que el company m’ha avisat: “Tu n’ets l’autor 
i teves les conseqüències; quan un escriu i mani-
festa la seva opinió s’exposa a tenir, com es diu ara, 
haters... El millor premi serà haver anat de cara i 
amb bona intenció”. Sí, Manel, tens raó, només els 
vells ho podem fer, ja no ens cal pujar esglaons, i al 
replà s’hi està tan bé!

Ja fa molts dies, el temps passa volant, en aquest 
mateix diari us parlava dels meus estimats pares, 
dels avis i oncles. Recordava fets, patiments, exi-
lis... I us deia que escriure sobre la guerra i el fran-
quisme i no condemnar els que l’acceptaren era, si 
més no, agosarat; perquè t’exposes a rebre garrota-
des de les fortes! Afegia que sempre m’agrada dir i 
escriure el que penso; amb el benentès que aquest 
és el meu punt de vista i que el dels altres és ben 
honorable. 

Heus aquí un record. Faltava poc pel Nadal del 
2018, era un vespre fred, la petita sala d’actes d’EL 
9 NOU s’omplí de gom a gom. Hi donava una con-
ferència Joaquim Nadal i Farreras (Girona, 1948), 
historiador, catalanista, municipalista, ara socialis-
ta independent, alcalde de Girona, diputat al Parla-
ment, conseller del govern... Vaig assistir-hi, m’in-
teressava l’home i el seu pensament. Una persona 
gran –em vaig dir al veure’l–; després, al saber que 
havia nascut, com jo, el 1948, ja no el vaig trobar 
tan vell! La xerrada em va agradar. “M’he allunyat 
de la política activa”, ens digué. I va afegir –cito de 
memòria–, que així tenia més temps per reflexio-
nar; per dir i escriure el que pensava, tot i que no 
havia pas dit ni escrit tot el que pensava. Em quedà 
el desig de fer-li unes preguntes, però aquell dia no 
vaig gosar! 

L’endemà vaig comprar el seu llibre: Catalunya, 
mirall trencat (primera edició, novembre 2018, 
Pòrtic). Han passat més de dos anys i ara el torno a 
obrir, el tinc ple de notes, i molts dels paràgrafs llu-
eixen el color rosat del retolador. El capítol 4, pàgi-
na 59, està dedicat al franquisme i al postfranquis-
me. Nadal diu que “la naturalesa del franquisme és 
massa complexa per liquidar-lo amb una simplifi-
cació reduccionista. Va ser, com és obvi, un feixis-
me en tota regla... Però no podem perdre de vis-
ta, a l’hora de jutjar-nos i analitzar-nos socialment 
i políticament com a poble, que el franquisme va 
penetrar en la societat catalana...”. I aquí, l’autor fa 
un incís i cita Oriol Bohigas (Combat d’incerteses, 

dietari de records, Barcelona 1985): “Però jo diria 
–escriu Bohigas– que la bona rebuda dels nacio-
nals no fou només una resposta condicionada per 
la guerra i altres privacions. Fou també una gene-
ral acceptació del nou règim que alhora restablia 
un ordre i acabava una guerra. No ens enganyem... 
excepte els fugitius –refugiats en dèiem– tothom 
s’havia convertit en franquista, sense saber què 
volia dir, ni intuir-ne gaire les conseqüències”.

En un altre paràgraf, el bo de Nadal ens diu que 
la desqualificació per franquisme de tot el que no 
coincideixi amb les posicions establertes del sobi-
ranisme és un excés verbal, com ho són les consig-
nes vigents: l’unionisme és franquista, la justícia 
és franquista, els partits espanyolistes són fran-
quistes. Estic d’acord amb Nadal que és un error 
ressuscitar el franquisme i tirar-nos-el pel cap amb 
acusacions creuades. 

Al final del capítol, Nadal recorda una trobada 
que van tenir a l’exili l’historiador Pierre Vilar, una 
de les màximes autoritats en l’estudi de la histò-
ria de Catalunya i d’Espanya (França, 1906-2003), 
i Josep Puig i Cadafalch, arquitecte modernista, 
president de la Mancomunitat (Mataró, 1987- 
Barcelona, 1956). L’arquitecte digué a l’historiador 
que no es podia mostrar favorable a cap dels dos 
bàndols de la lluita: “Ja que un amenaça la meva 
vida i l’altre la meva ànima”. 

Nadal conclou que “no ens podem permetre 
perdre de vista aquestes consideracions a l’ho-
ra d’esgrimir el franquisme i la democràcia com 
a argument antagònics de l’actual conflicte entre 
Catalunya i Espanya”. El polític i escriptor gironí 

va dir que tant de bo s’equivoqués, però que tot li 
feia pensar que l’anomenat procés acabaria mala-
ment. Malgrat tot, en el llibre és més optimista, i 
en l’últim capítol redacta 12 punts que segons ell 
caldrien per fer avançar de veritat una via d’entesa 
i una sortida a les aspiracions de Catalunya. És, ens 
diu, “una proposta per desencallar”. Us en transcric 
cinc punts, els quatre primers i l’últim.

“L’Estat reconeix que va ser un error polític la 
repressió policial del dia 1 d’octubre. Les forces 
polítiques sobiranistes admeten que la consulta 
de l’1 d’octubre no va tenir les garanties d’un refe-
rèndum homologable. L’Estat pren la iniciativa 
per a l’alliberament dels presos i per a la suspen-
sió de totes les accions judicials –som on som, 22 
de juny del 2021, hem arribat aquí, a un dels punts 
de Nadal–. Les forces polítiques sobiranistes arri-
ben a un acord de renúncia a la via unilateral...”. I 
el darrer: “Qualsevol de les consultes referendàri-
es que s’acordessin s’haurien de correspondre amb 
una majoria qualificada i s’haurien de fer en plenes 
garanties i amb presència d’observadors internaci-
onals amb plena acceptació de les parts”.  

Més amunt us he dit que aquell vespre vaig sortir 
amb una recança, la de fer-li dues preguntes. Les hi 
faig ara: 

Senyor Nadal, què creu que podem fer la gent del 
carrer per evitar que tot això no acabi malament? 
Com podem ajudar a sacsejar aquest país nostre 
que se’ns adorm hipnotitzat pel so rítmic i llunyà 
dels timbals sobiranistes? Mercès per avançat, 
senyor Nadal. 

Miquel Ylla  
Metge cardiòleg jubilat. Secretari 
d’organització del PSC de Vic
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La desqualificació per 
franquisme de tot el que no 

coincideixi amb les posicions 
establertes del sobiranisme 

és un excés verbal



OPINIONOU9EL

Els problemes d’aquests dies i els 
que els hi vindran, dels ciutadans 
britànics a redós de la seva decisió 

de separar-se de la UE, cues a les benzineres, falta 
de subministraments a les botigues, problemes per 
importar i per exportar on abans no n’hi havia, mos-
tren que els actuals polítics arreu no són capaços de 
comprendre i enfrontar un món cada cop més com-
plex i més interconnectat ensems que interdepen-
dent. Amb enganys els varen portar a decidir la sor-
tida. Recordem l’avui desaparegut Nigel Farage i les 
seves xifres dels milers de lliures que cada dia se’ls 
emportava la UE, que després del vot va reconèixer 
que eren totalment falses. De la por als estrangers, 
malgrat ser ciutadans europeus, de les feines que 
manllevarien als britànics i llargs raonaments falsos. 
Potser paguin el preu de perdre Escòcia.

Això pot extrapolar-se a la situació espanyo-
la, on tinc el convenciment que les mitjanies que 
ens governen, més atentes a la conservació dels 
seus privilegis actuals i futurs dins l’entorn de 
l’oligarquia extractiva centrada a Madrid, per mor 
d’aquests privilegis, si han de triar entre una Espa-
nya postrada econòmicament i sortint de la UE, per 
no poder acomplir mínimament les normes bàsi-
ques, a canvi del manteniment dins del seu mapa 
de Catalunya, sens dubte triaran la primera opció. 
En el país del “más vale honra sin barcos”, els seus 
poders ja han demostrat la seva elecció. Portes enfo-
ra, enfrontaments directes amb els poders judicials 
de la UE, i amenaces i manipulacions constants dels 
poders polítics, on encara tenen pes i influències 
per la seva quota de vots per població. Portes endins 
l’entorn del Madrid de sempre, agreujat a partir de 
José M. Aznar, ha intensificat el tradicional espoli 
de recursos econòmics i de població de la resta d’Es-
panya. Catalunya és la primera esquilmada, però a 
partir de les darreres crisis econòmiques també ho 
ha estat la resta de l’Estat, menys el País Basc, que 
mengen a part. Si no ha esclatat l’Espanya vaciada, 
és perquè un objectiu superior, anar contra els cata-

lans, encara els aglutina.
Aquestes mitjanies governants de l’entorn del 

poder a Madrid demostren cada dia les seves man-
cances adornades amb les seves castizas xuleries. 
L’Ayuso enfrontant el mateix papa de Roma pel per-
dó demanat pels abusos de la conquesta castellana 
d’Amèrica. L’inefable Aznar posant en greu perill 
tots els lligams econòmics de munió d’empreses 
amb Mèxic, insultant i menyspreant barroerament 
el seu president, en un acte on potser va fer bona 
la seva cèlebre dita que “nadie me tiene que decir 
las copas de vino que debo tomar”, davant d’un Pablo 

Casado a qui els tribunals li perdonaren les seves 
falsificacions de títols acadèmics, i del qual encara 
s’espera acompleixi el que va dir d’abandonar la seu 
de Gènova, focus de les corrupteles del M. Rajoy 
i els seus, començades ja en època Aznar quan un 
dels seus ministres, l’inefable Zaplana, afirmava “yo 
estoy en política para hacerme rico”.

Probablement Aznar no és del tot inculte, i encara 
li dol la generosa acollida als republicans espanyols 
el 1939 pel Mèxic de Lázaro Cárdenas, que els va 
estalviar passar pels paredons feixistes. No varen 
poder aplicar la dita atribuïda al set vegades cap de 
govern espanyol del segle XIX, el general Narváez, 
quan en el llit de mort va indicar al capellà que l’ex-
tremunciava que no podia perdonar els seus ene-
mics “porque los he fusilado a todos”. Aquest és el to 
que s’estila.

Aznar va demostrar que els seus interessos perso-
nals passaven sobre els col·lectius en la seva decisió 
de permetre que la italiana Parma de Berlusconi, 
soci del seu gendre Alejandro Agag, el dels fastos 
del casament del Escorial amb els Correa i el Bigo-
tes, s’emportés davant Barcelona que competia tam-
bé amb Hèlsinki i Lió, la seu de la preuada Agèn-
cia Alimentària Europea, que hagués tingut tot el 
sentit i catapultat l’important sector agroalimentari 
català i espanyol, despensa d’Europa.

Aquest és el nivell dels qui ens governen nomi-
nalment, posats al davant pels poders fàctics que 
els sostenen i ens esquilen a la resta. Aquesta tropa, 
abans de perdre Catalunya, preferirà sens dubte un 
Spainxit, una solució del tipus britànica, que per-
metre quelcom que soni a una consulta que pogués 
propiciar una sortida de Catalunya del seu total con-
trol. Ni per un moment poden pensar que restaríem 
amb ells dins de l’euro, de les institucions europees, 
de l’espai Schengen sense fronteres, i compartint 
fraternals valors amb la resta d’espanyols que tenen 
familiars i altres lligams amb nosaltres.

El seu orgull castellà palès i aquests interessos 
ancestrals de supervivència en el poder com sigui 
els portaran a aquesta decisió si han de triar. Altra-
ment, si la UE no els fa escollir un dia o altre, potser 
tampoc ens interessa als catalans d’associar-nos en 
un espai on no hi ha un mínim de decència.

Josep Pujadas Gil 
Enginyer industrial

Del Brexit a l’‘Spainxit’

Aquesta tropa, abans de 
perdre Catalunya i permetre 

alguna cosa que soni a 
consulta, preferiria una 

solució del tipus britànica

Silenciar, invisibilitzar, obstaculitzar, 
negar són formes de violència que 

solen patir els qui es troben en una situació de sub-
missió o de precarietat. Neix de les relacions asimè-
triques, de les relacions de domini i, sobretot, quan 
donar espai i veu als submisos seria molest o posa-
ria en risc perdre determinats privilegis.

Miquel Adam ens mostra en el seu darrer llibre, 
L’amo (L’Altra Editorial, 2021), un retrat sobre la 
mediocritat, la poca alçada ètica i moral d’un amo 
que crea relacions de dependència i de sotmetiment 
amb els seus assalariats.

Ludvik és un cap de premsa que treballa sota les 
ordres d’en K, un home que exerceix una violència 
de baixa intensitat, més passiva que activa, però al 
cap i a la fi, violència: suspicàcies, coaccions, ame-
naces, desitjos de venjança... Unes relacions abusi-
ves que li fan perdre l’alegria i el talent per la feina. 
Ell mateix es converteix en l’observador de com la 
seva degradada vida laboral lentament ultrapassa 
les parets de l’oficina per abocar-lo a un exili vital.

Una deshumanització del dia a dia que atrapa 
també la resta de treballadors, però que molts aca-
ben normalitzant. El lector s’adonarà com resulta 
de difícil d’imaginar un món fora de les relacions 

de domini, en què no hi hagués ningú silenciat i en 
què l’altre fos reconegut com un interlocutor vàlid. 
Òbviament costa molt d’imaginar, perquè això supo-
saria la renúncia a posicions hegemòniques, sortir 
dels llocs de privilegi i fer prevaler els drets per a 
tothom.

El protagonista aprèn que hi ha coses de les quals 
és millor no parlar-ne mai i que van “prenent la con-
sistència incòmoda d’un tabú”. Submissió, resigna-
ció i claudicació davant de l’amo que el fan aver-

gonyir perquè el converteixen en un treballador 
domesticat que rep instruccions d’un home extre-
madament mediocre. És molt conscient de la poca 
alçada de mires del seu cap, sap que la política de 
l’empresa és tractar amb un to de superioritat i de 
menyspreu els treballadors, de menystenir les seves 
opinions i de fiscalitzar-les. Tot i això, l’espectacle 
més vergonyós és com veu els seus companys i, a 
vegades ell mateix, formar part de la llagoteria més 

patètica per acontentar l’ego de l’amo i rebre’n, així, 
alguna engruna.

L’estil mesquí de l’amo és ben bé l’antítesi de 
l’autèntic lideratge, que no passa per imposar un 
sistema, sinó per escoltar i buscar consensos. En 
definitiva, la seva empresa és l’antagonisme del que 
hauria de ser una empresa democràtica.

Abolir l’opinió dels altres, anul·lar-los la capaci-
tat de decidir, únicament pel pur plaer de dominar-
los. A l’amo li és indiferent si té gent bona o no al 
seu voltant perquè només li interessen les xifres de 
vendes de l’editorial. Sense considerar cap mínim 
talent, ignorant les capacitats del seu assalariat el 
sotmet a “feines burocràtiques, repetitives, inútils i 
desmoralitzants”.

Indiferències, mitges veritats, enveges, retrets 
fan sentir al personatge reduït a una mena de 
majordom. Un sotmetiment que l’avergonyeix, tant 
o més, com la vergonya aliena que sent per l’arro-
gància i l’amoralitat de qui el mana.

La novel·la descriu detalladament una de les for-
mes de violència que podem viure en la nostra soci-
etat, crec que força legitimada i acceptada. La cul-
tura de la por que regna en molts entorns laborals, 
que fa que molts treballadors s’hi sotmetin voluntà-
riament i visquin alienats. Tristament, el món que 
hem construït no fa possible el reconeixement de 
tots. Tot i això, el que és evident és que la passivi-
tat i un esperit acrític mai no podran transformar 
les diferències escandaloses que ens separen com a 
persones. En canvi, la denúncia, la responsabilitat 
personal i la col·lectiva són les que han promogut 
canvis i millores en les condicions de vida educati-
ves, econòmiques i socials arreu del món.

A l’amo li és indiferent 
si té gent bona o no al seu 
voltant perquè només li 

interessen les xifres

Imma Torner Comulada 
Professora de català i antropòloga

L’amo
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Llotja de Bellpuig (27-9-21)

CONILL: 2,09 (+0,09)
POLLASTRE VIU: 0,95 (=) – 1,17 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,62 (=) – 1,90 (=) 
OUS: xl: 1,34 - l: 0,88 - m: 0,82 - s: 0,60 (=) 
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 (1-10-21) 

PORC: 1,485 / 1,497 (-0,044)
GARRINS RAÇA: recollida: 20 / 22 (=)
PARTIDA GRAN: 35,50 / 37,00 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 4,14/3,98/3,76/3,47 (+0,04)

VEDELLS (fins a 350 kg): 4,19 /3,99/3,81 /3,59 (+0,04)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,66/ 3,58/ 2,32 (+0,04)
FRISONS (fins a 210 kg): 3,49 / 3,39/ 1,89 (+0,04)
VEDELLA (261/300 kg): 4,26/4,12/ 3,97/ 3,60/2,94 (+0,03)
VEDELLA (221/260 kg): 4,32/4,16/ 4,01/ 3,69/ 2,93 (+0,03)
VEDELLA (180/220 kg): 4,37/4,17/4,02/3,72/2,95 (+0,03)
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 (30-9-21)

PORC VIU selecte: 1,126 (-0,033) 
LLETÓ 20 kg: 18,00 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 3,75 (+0,15)  
XAI (25 a 28 kg): 3,55 (+0,10)  
OVELLA DE VIDA: 70 /u (=)  

BLAT PINSO: 268 (+8)
BLAT PA: 275 (+7) 
MORESC: 262 (-4)
ORDI LLEIDA: 246 (+4)   
COLZA: 580 (+40)

Llotja de Barcelona (28-9-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 409/t (–3)
MORESC UE: 268/t (–5)
BLAT: 260/t (+3)
ORDI PAÍS: 245/t (+2) 
FARINA DE PEIX: 1.120/t (=)
GIRA-SOL: 210 (+5)
MILL: 450/t (=)
COLZA: 305/t (+5)
SORGO: s.c. L

Transports Codina inaugura una nau 
amb diferents graus de refrigeració

Han invertit 8 milions a la planta de Balenyà per completar tots els serveis logístics i de transport
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La cambra de congelació, a -20ºC i amb capacitat per a 2.800 palets, és un dels principals atractius de la instal·lació

Balenyà

Isaac Moreno

L’empresa osonenca de 
distribució i logística Trans-
ports Codina va inaugurar 
divendres una nova nau de 
2.500 metres quadrats al 
costat de les instal·lacions 
que ja tenia a l’antiga N-152 
a Balenyà. Sota l’epígraf 
Codina gel, l’objectiu de 
l’empresa és dedicar la nau a 
l’emmagatzematge en fred i 
congelat per a clients del sec-
tor alimentari.

“Ens vam plantejar donar 
resposta a una necessitat que 
vam detectar entre els nos-
tres clients: trobar un opera-
dor logístic que pogués ofe-
rir diverses temperatures en 
emmagatzematge i transport. 
Ara disposem de molt bona 
oferta per cobrir aquestes 
necessitats”, explicava Sílvia 
Codina, administradora de 
l’empresa al costat del seu 
cosí Lluís Codina. Tots dos 
s’encarregaven divendres a la 
tarda de fer visites en petits 
grups per les noves instal-
lacions.

A la nova nau hi han inver-
tit 8 milions d’euros. Els dos 
molls de càrrega donen accés 
a una gran zona refrigerada 
a 4ºC des de la qual es dis-
tribueix el producte a dos 
espais més, en funció de les 
necessitats: una cambra de 
congelació a -20ºC amb capa-
citat per a 2.500-2.800 palets 
i tres túnels d’ultracongela-
ció ràpida a -40ºC amb una 
capacitat de 30.000 kg/dia. 
“Amb un dia podem passar 
de fresc a congelat i estocar”, 
explica Lluís Codina.

Tot plegat és la primera 
fase d’un projecte més ampli 
amb el qual preveuen tenir 
capacitat per a 6.000 palets 

Presenten el Congrés 
BIT a la Fira de Sant 
Miquel de Lleida

Lleida El Congrés BIT 2022, 
una iniciativa per transformar 
el sector primari a través de la 
bioeconomia, i que es farà en 
dues seus, el Mercat del Ram 
de Vic i la Fira de Sant Miquel 
de Lleida, es va presentar 
divendres a la capital del 
Segrià amb la presència dels 
alcaldes de les dues ciutats. 
L’estratègia del govern 2021-
30 passa per la transició cap 
a un model econòmic basat 
en l’aprofitament òptim dels 
recursos biològics renovables 
per crear productes de major 
valor afegit.

Subvenció del SOC a 
empreses del Ripollès 
afectades per la Covid

Ripoll El SOC (Servei d’Ocu-
pació de Catalunya) ha obert 
una línia d’ajuts per a empre-
ses del Ripollès i la Cerdanya 
que hagin vist caure la fac-
turació a causa del confina-
ment perimetral durant la 
Covid-19. Els ajuts són per 
a noves contractacions i es 
finançaran fins a sis mesos 
de contracte. Durant aquest 
període, però, les empreses 
no podran reduir plantilla.

La Generalitat 
publica el mapa  
de cultius del 2021

Vic El Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural acaba de publi-
car el mapa de cultius 2021 
amb origen en la Declaració 
Agrària (DUN). La DUN és 
l’eina per realitzar les decla-
racions de les explotacions 
agràries. També s’utilitza per 
sol·licitar ajuts i per realitzar 
tràmits. Al mapa d’aquest 
any s’hi ha afegit informa-
ció com la varietat de cultiu 
declarada o el sistema de 
regadiu.

en una superfície total de 
6.000 metres quadrats.

Sílvia i Lluís Codina són 
la tercera generació d’una 
empresa familiar amb més 
de 50 anys d’experiència 
fundada per Frederic Codina 
Bayés (Tona, 1918). Es dedi-
quen a la logística integral, 
amb temperatura controlada 
i temperatura ambient, espe-
cialitzada en transport per 
carretera, emmagatzematge 
i serveis logístics en l’àmbit 
nacional i internacional. Per 
fer-ho compten amb una 
àmplia xarxa de correspon-
sals a tot l’Estat espanyol. 

Les noves instal·lacions 
estan pensades per al sector 
agroalimentari, principal-
ment el de la carn, però amb 
l’objectiu, alhora, de diversi-
ficar cercant clients en altres 
àmbits, “fins i tot a escala 
europea”, diu Lluís Codina. 
“Ens agradaria ser un petit 
hub, on ens portin merca-

deria per redistribuir a tot 
Espanya, perquè tenim tant 
els mitjans logístics, com de 
distribució estatal”, aprofi-
tant la seva posició estratè-
gica a l’eix de la C-17 entre 
Barcelona i França.

Transports Codina factura 
anualment uns 10 milions 
d’euros i dona feina a 70 per-
sones. Amb les noves instal-
lacions preveuen ampliar 
la plantilla amb una desena 
de treballadors més a mitjà 
termini.

Les noves instal·lacions de 
Transports Codina arriben 
amb premi. Els han concedit 

el certificat ambiental Lean 
& Green després de presen-
tar un projecte per reduir un 
20% la petjada de carboni, 
bona part del qual ja està 
executat. El certificat el reco-
lliran el 16 de novembre a 
Madrid. El nou edifici, a més, 
s’ha fet amb els criteris del 
certificat Breeam de sosteni-
bilitat i eficiència energètica. 

No és el primer certificat 
ambiental que reben. “Som 
conscients que estem en un 
sector contaminant i tot el 
que estigui al nostre abast 
per retornar al medi ambient 
el que li estem prenent li 
voldrem tornar”, diu Sílvia 
Codina. Plaques fotovoltai-
ques, aprofitament d’aigües 
pluvials, la reducció de la 
petjada hídrica en les plantes 
de l’entorn, la pintura o la 
generació de gas pel congelat 
amb el sistema ambiental 
més avançat formen part 
d’aquest projecte.

“Ens agradaria 
ser un petit ‘hub’ 

on ens portin 
mercaderies per 
a tot Espanya”



Lluís Padrós, l’única cara nova a les banquetes osonenques, va debutar amb el Vic Riuprimer guanyant el Santboià
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EL 9 ESPORTS
Dilluns, 4 d’octubre de 2021

Els quatre conjunts osonencs de la Primera Catalana de futbol van sumar els 
tres punts en la primera jornada: Vic Riuprimer-Santboià (2-1), Sant Ildefons-
Vic (0-3), Santfeliuenc-Tona (2-3) i Manlleu-Can Vidalet (2-1)

Estrena amb 
ple de victòries

(Pàgines 22 i 23)

Empat i derrota 
de Voltregà i 
Manlleu a l’OK 
Lliga

(Pàgina 18)

Domova  
i Pascual, 
campions  
del Joan Mir

(Pàgina 30)

(Pàgina 29)

El CB Vic 
apallissa el 
Santfeliuenc 
(48-101)
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OK LLIGA

El Voltregà empata a casa
Suma el primer punt del curs després d’igualar a dos gols el Caldes en un partit de necessitats
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Gerard Teixidó, en una acció entre Xavier Gurri i Xavi Rovira

Sant Hipòlit de Voltregà

EL 9 NOU

Duel d’urgències entre dos 
equips que es plantaven a la 
jornada 3 de l’OK Lliga sense 
haver sumat encara cap punt 
el que enfrontava diumenge 
a la tarda el Voltregà Stern 
Motor i el Recam Làser Cal-
des a l’Oliveras de la Riva. 
Dos equips que van jugar un 
partit d’anades i vingudes 
a les dues porteries i que 
es van acabar repartint els 
punts, un resultat que no 
satisfeia ni osonencs ni valle-
sans.

Els visitants es va avançar 
amb un gol matiner que va 
arribar en un servei ràpid 

de falta cap al capità calderí 
Xavi Rovira, que sorprenia 
Linu amb un xut llunyà. Poc 
després, ell mateix enviava 
al travesser una falta directa 
que els vallesans van dispo-
sar quan el capità blanc-i-
blau, Èric Vargas, va veure 
una targeta blava. A partir 
d’aquí, el partit va ser intens 
i igualat amb ocasions per als 
dos conjunts, un Caldes amb 
moltes rotacions de banque-
ta i un Voltregà amb menys 
peces en acció i amb Gerard 

Teixidó com a jugador més 
perillós, però el marcador no 
es va moure. 

A la represa, el partit va 
continuar disputat i amb 
oportunitats a les dues ban-
des, però la igualada no va 
arribar fins a la meitat de la 
segona part i va ser gràcies a 
l’encert a bola aturada dels 
voltreganesos. Teixidó va 
ser l’encarregat d’executar 
la falta directa per la desena 
falta calderina i no va tenir 
problemes per batre Gerard 

Camps. La igualtat va conti-
nuar i no va ser fins al tram 
final que Marc Palazón amb 
un xut llunyà en una contra 
va poder posar-se per davant. 
L’alegria, però, va durar poc 
perquè novament Rovira 
un minut després va marcar 
pel Caldes en una discutida 
recuperació visitant per falta 
prèvia no assenyalada. Una 
gerra d’aigua freda per a un 
Voltregà que va ser capaç de 
capgirar el marcador i que al 
final va tenir poc premi.

del descans amb una falta 
directa de David Navarro 
després d’una blava a Figa. 

A l’inici de la segona part, 
Biel Pujadas marcava en 
una acció des de darrere la 
porteria i un minut després 
els manlleuencs disposaven 
d’un penal que ell mateix 
transformava en el 5-3 i que 
els posava al partit. Caco, en 
canvi, no va poder aprofitar 
la bola aturada per marxar al 
marcador amb la desena falta 
visitant i tampoc ho va fer 

al seu torn Navarro. Qui ho 
va acabar fent va ser Adrián 
Candamio amb la quinzena 
del Manlleu. Al tram final 
Figa va fallar un penal, però 
després en una bona jugada 
entre Sergi Canet i Caco 
aquest últim va marcar men-
tre que Aleix Borregán va 
anotar el 7 a 4 final amb un 
nou penal. El Manlleu va ser 
millor a la segona part i no 
va deixar de lluitar en tot el 
partit però va pagar car el 
mal inici. 

Palafrugell

EL 9 NOU

El Martinelia CP Manlleu 
va patir dissabte la primera 
derrota del curs a causa d’un 
inici fulgurant del seu rival, 
el Palafrugell de l’osonenc 
Xevi Puigbí, que hi va arribar 
aquest estiu procedent de 
l’Oliveirense, on ha militat 
els darrers set anys.

Només començar els locals 
disposaven d’una pena màxi-
ma que Xavier Arcas aturava 
en primera instància però 
Sergi Canet recollia el refús 
i feia el primer gol, i en la 
següent jugada el mateix 

jugador anotava el segon 
després d’una bona assistèn-
cia de Marc Figa. El tercer 
va ser obra de Caco Ceschin 
poc més tard en una bona 
jugada trenada i superant 
amb facilitat la defensa man-
lleuenca, mentre que el quart 
el signava Borja Ramon en 
una gran jugada d’estratègia. 
Era el minut 9 i el Manlleu 
ja perdia 4-0. A més a més, al 
Palafrugell les coses li van 
continuar anant de cara i va 
disposar d’un nou penal que 
Canet va saber transformar 
amb un xut ben col·locat. 
El Manlleu només va poder 
estrenar el marcador abans 

Primera ensopegada  
del Manlleu a Palafrugell

Voltregà Stern Motor 2

Linu, Vargas, Palazón, Teixidó, Molas 
–cinc inicial–, Canal i Serra.

Recam Làser Caldes 2

Camps, Ricart, Rovira, A. Acsensi, R. 
Acsensi –cinc inicial–, Gurri, Rosa, 
Rodríguez i Blanqué.

ÀRBITRES: E. Rivas i D. Calonge. 
Van ensenyar targeta blava al local 
Vargas. 

GOLS: 0-1, Rovira, min 3; 1-1, Teixidó 
(f.d.), min 37; 2-1, Palazón, min 48; 
2-2, Rovira, min 49. 

Corredor Mató Palafrugell 7

Puigbí, Canet, Figa, Bancells, Caco 
–cinc inicial–, Ramon, Candamio i 
Aldrich.

Martinelia CP Manlleu 4

Arcas, Navarro, M. Pujadas, Franci, 
B. Pujadas –cinc inicial–, Borregán, 
Alonso, Fernández i Codinach.

ÀRBITRES: J. Garcia i O. Pérez. Van ensenyar targeta blava al local Marc Figa.

GOLS: 1-0, Canet, min 2; 2-0, Canet, min 3; 3-0, Caco, min 6; 4-0, Ramon, min 
9; 5-0, Canet (p.), min 20; 5-1, Navarro (f.d.), min 23; 5-2, B. Pujadas, min 29; 
5-3, B. Pujadas (p.), min 30; 6-3, Candamio (f.d.), min 42; 7-3, Caco, min 48; 7-4, 
Borregán (p.), min 49.
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Biel Pujadas va ser l’autor de dos gols manlleuencs
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El Manlleu mixt va guanyar el 2015

El Manlleu, 
a l’Eurockey 
Cup femenina

Manlleu

EL 9 NOU

L’Eurockey Cup, la compe-
tició europea de clubs d’ho-
quei patins per a joves juga-
dors que impulsa l’empresa 
Eurockey.com amb el suport 
del Comitè Europeu d’Ho-
quei Patins, la Reial Federa-
ció Espanyola de Patinatge 
i la Federació Catalana de 
Patinatge, comptarà enguany 
amb la participació del Mar-
tinelia CP Manlleu. Serà 
en la nova categoria Sub-17 
femenina, que s’estrena des-
prés d’anys en què la compe-
tició era mixta. 

Les manlleuenques 
comparteixen grup amb el 
Cerdanyola, l’Asturhockey i 
l’ECU RHC anglès. A l’altre 
grup hi haurà la selecció 
espanyola, el Torrelles, l’Al-
cobendas i l’HPR Camp. La 
competició comença dijous 
a Blanes i Lloret amb la fase 
de grups, continuarà dissabte 
amb les semifinals i acabarà 
diumenge amb les finals. 

El club manlleuenc ja havia 
participat anteriorment al 
torneig i l’any 2015 el con-
junt mixt que en aquells 
moments capitanejava Laura 
Barcons va resultar-ne el 
vencedor. 

OK LLIGA

Reus Deportiu, 3 - Barça, 8
Igualada Rigat, 4 - Pas Alcoi, 3
Voltregà Stern Motor, 2 - RL Caldes, 2
Parlem Calafell, 6 - Deportivo Liceo, 8
GP Girona, 2 - Alcobendas, 6
Lleida Llista Blava, 6 - Noia Freixenet, 6
CM Palafrugell, 7 - Martinelia Manlleu, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................3 3 0 0 22 6 9
 2.- Deportivo Liceo ...........3 2 1 0 14 10 7
 3.- Martinelia Manlleu .. 3 2 0 1 14 14 6
 4.- Reus Deportiu .............3 2 0 1 13 14 6
 5.- Lleida Llista Blava .......3 1 2 0 16 13 5
 6.- Pas Alcoi .......................3 1 1 1 15 10 4
 7.- CM Palafrugell ............3 1 1 1 12 10 4
 8.- Parlem Calafell ............3 1 1 1 14 15 4
 9.- Alcobendas ...................3 1 0 2 14 15 3
 10.- GP Girona .....................3 1 0 2 5 10 3
 11.- Igualada Rigat .............3 1 0 2 8 20 3
 12.- Noia Freixenet .............3 0 2 1 11 12 2
 13.- RL Caldes .....................3 0 1 2 6 8 1
 14.- Voltregà Stern Motor 3 0 1 2 6 13 1



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 4 d’octubre de 2021 19Hoquei patins

Victòries de Voltregà i Manlleu a la Lliga Catalana femenina
Sant Hipòlit de Voltregà La II Lliga Catalana femenina, en la qual participen els 1o equips 
catalans de l’OK Lliga femenina, continua en marxa i aquest dissabte va debutar al grup 1 el 
Voltregà Stern Motor, que va descansar en la primera jornada. Les blanc-i-blaves van impo-
sar-se al Girona per 3-2 amb dos gols d’Esther Vistós i un de Mar Franci. El Martinelia Man-
lleu, per la seva banda, va jugar divendres el segon enfrontament al grup 2 i com el primer 
contra el Sant Cugat (3-0) va acabar amb victòria manlleuenca. Aquesta vegada les de Jordi 
Boada, que tenen les baixes de les jugadores convocades amb la selecció, visitaven el Mataró a 
qui van golejar per 0-9. Van marcar Maria Díez, Anna Bulló i Elisabet Gurri per partida doble 
i també Nara López, Joana Comas i Maria Anglada. El proper dissabte les de Sant Hipòlit 
visitaran el Palau (20h), mentre que el Manlleu rebrà també dissabte el Cerdanyola (18h).
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NACIONAL CATALANA

Reus, 3  
Voltregà-Masies, 2
Reus Derrota per la mínima 
del Voltregà-Masies a la pista 
del Reus. La primera part 
del matx va comptar amb 
una igualtat màxima entre 
tots dos conjunts, però van 
ser els voltreganesos qui 
aconseguien avançar-se en 
el marcador. Abans d’arribar 
al descans, els locals feien el 
gol de l’empat. A la represa, 
va ser el conjunt local qui 
va aconseguir situar-se per 
davant amb dues dianes que 
deixaven el Voltregà-Masies 
amb un resultat advers. Els 
voltreganesos van escurçar 
diferències al tram final, 
però no els va ser suficient 
per capgirar el marcador. 

Voltregà-Masies: Estrada 
(p), David, Gil, Humbert (1) 
i Jan (1). També Pol, Xavier, 
Pau, Enric, i Soler (ps).

Tona, 2  
Barça, 6
Tona Derrota del Tona a 
casa contra el Barça, en un 
duel que va començar molt 
igualat. L’enfrontament va 
començar sense tenir un 
clar dominador del control 
de la pilota ni el joc, però 
els tonencs van aconseguir 
avançar-se en el marcador, i 
cinc minut més tard feien la 
segona diana. Un minut més 
tard, era el conjunt barce-
loní qui aconseguia batre la 
porteria rival, i escurçava les 
diferències. A set minuts per 
acabar el primer temps, els 
visitants aconseguien el gol 
de l’empat, que els hi servia 
per marxar al descans amb 
empat a 1. A la represa, va 
continuar la igualtat, però va 
ser el conjunt barceloní qui 
aconseguia avançar-se per 
partida doble ampliant el seu 
avantatge. Amb el resultat en 
contra, els tonencs van inten-
tar la remuntada, però els 
blaugrana van aprofitar els 
espais que deixava el Tona 
per sentenciar el matx amb 
dues dianes més.

Tona: Roquet, Gamissans, 
Oriol, Jordi i Carles (2). Tam-
bé Corominas, Carbonell, 
Güell, Baulenas i Enric. 

Vila-seca, 4  
Manlleu B, 4
Vila-Seca Empat del Man-
lleu B a la pista del Vila-Seca.  
Els primers instants del par-
tit van ser de domini total 
del conjunt local, i anotant 
dues dianes. Els manlleuencs 
no van abaixar els braços 
i van aconseguir retallar 
distàncies, però minuts més 
tard els locals tornaven a 
marcar. Amb el 3 a 1 en con-
tra, el Manlleu va començar a 
fer-se amb el control del par-
tit i va aconseguir empatar el 
matx, però quan més còmode 

es trobava a la pista va arri-
bar el quart gol local. Amb el 
4 a 3 es marxava al descans. 
A la represa, els dos conjunts 
van continuar disposant 
d’ocasions per marcar, però 
van ser els manlleuencs qui 
en van aprofitar una per fer 
el gol de l’empat. 

Manlleu B: Oriol (p), 
Gerard, Humà, Ramon i Biel. 
També Sergi (2), Pol, Pau, 
Sebastià (2) i Biel (ps).

PRIMERA CATALANA

Caldes, 6  
Voltregà C, 5

Caldes de Montbui Derrota 
per la mínima del Voltregà 
en un partit molt disputat 
entre tots dos conjunts. La 
primera part de l’enfronta-
ment va comptar amb un joc 
de tu a tu entre tots dos con-
junts, però van ser els locals 
qui es van avançar en el mar-
cador per partida doble. Els 
voltreganesos van aprofitar 
una superioritat numèrica 
per escurçar diferències i 
situar-se a només un gol dels 
locals. Abans de finalitzar la 
primera part, els locals van 
tornar a anotar per posar 
el tres a un, resultat amb el 
que s’arribaria al descans. 
A la represa, el Caldes va 
tornar a batre la porteria del 
Voltregà. Lluny de rendir-se 
els voltreganesos van tornar 
a marcar. Amb el quatre a 
dos, i el Voltregà pressionant 
per empatar, els locals van 
anotar dues dianes més que 
els deixava amb un avantatge 
de sis gols a dos. En el tram 

final del partit, el Voltregà 
ho va intentar de totes les 
formes i va aconseguir col-
locar-se a un gol, a només 
cinquanta segons d’acabar el 
partit. La falta d’encert en el 
primer període va castigar al 
Voltregà que va lluitar fins a 
l’últim segon, contra un dels 
equips candidats a l’ascens a 
Nacional. 

Voltregà C: Nil (p), Biel 
(1), Àlex (1), Lluc i Arnau 
(2). També Santi, Grau, Gui-
llem (1) i Xevi (ps).

Roda, 8  
Cassanenc, 1
Roda de Ter Victòria con-
tundent del Roda a casa, en 
un partit que no va donar 
cap opció en el seu rival a la 
pista. El conjunt rodenc va 
dominar en tot moment el 
partit, i en el primer temps 
ja comptava amb un avan-
tatge de quatre gols a un. A 
la segona part de l’enfron-
tament, lluny d’abaixar el 
ritme, el Roda va continuar 
amb el control de la pilota, i 
generant ocasions de perill 
que va ser capaç de trans-
formar amb quatre dianes 
més durant el segon període. 
Amb aquest resultat, els 
rodencs van aconseguir amb 
molta superioritat la primera 
victòria de la temporada.

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

Vic B, 4   
Horta, 3
Vic Victòria del Vic B en un 

partit on sempre va anar per 
davant en el resultat. Els 
vigatans van fer una bona 
primera part, on van generar 
ocasions i que els va perme-
tre marxar al descans amb 
un avantatge de dos gols a 
zero. A la represa, el Vic va 
continuar amb el domini del 
partit i el control de la pilota 
i va ampliar el seu avantat-
ge fins al quatre a un. Amb 
aquest resultat, els visitants 
van començar a pressionar 
els vigatans, que van veure 
com els hi escurçaven distàn-
cies amb dues dianes. En el 
tram final, el conjunt vigatà 
va haver d’aguantar l’em-
branzida visitant per endur-
se la primera victòria de la 
temporada. 

Vic B: Iker (p), Nil (1), 
Martí (2), Oriol i Balcells. 
També Oriol, Planàs (1), 
Connor i Ferran.

Lloret, 4   
Ripoll, 4
Lloret de Mar Empat del 
Ripoll a la pista del Lloret, 
en un partit complicat. La 
primera part de l’enfronta-
ment va estar molt igualada 
amb ocasions per a tots dos 
conjunts, però van ser els 
locals qui van aconseguir 
obrir primers el marcador. 
El Ripoll va tardar poc a res-
pondre i aconseguia empatar 
el partit. Minuts després, 
els ripollesos van fallar un 
penal que els hagués permès 
avançar-se. Al tram final del 
primer temps, els locals van 
aconseguir la segona diana 
per marxar guanyant en el 
descans. Els primers ins-

tants de la segona part van 
ser pel conjunt ripollès, que 
aconseguia empatar i avan-
çar-se amb una falta directe. 
Els locals no van rendir-se i 
a deu minuts per acabar el 
matx, tornaven a empatar. 
El Ripoll va continuar amb 
el control del segon temps i 
va avançar-se a les acaballes 
del matx, però els locals van 
empatar un cop més el partit 
a onze segons de finalitzar-
lo. 

Ripoll: Pau (p), Oriol, 
Enric, Solà i Aparicio (2). 
També Jaume (2), Vidal, 
David, Bernat i Jan (ps).

FEMENÍ NACIONAL 

Voltregà B, 8  
Reus, 5

Sant Hipòlit de Voltregà 

Pluja de gols en la victòria 
del Voltregà B a casa davant 
el Reus. Les voltreganeses 
van començar amb bon peu 
l’enfrontament, anotant tres 
dianes que les situava amb 
un avantatge de tres gols a 
zero. Les visitants no van 
rendir-se, van saber aprofi-
tar els bons minuts de joc 
que van tenir per marxar 
guanyant al descans per 
tres gols a quatre. Al segon 
temps, el Voltregà va sortir 
disposat a endur-se la victò-
ria, i va aconseguir capgirar 
el marcador i situar-se amb 
un gol d’avantatge, que va 
veure com una vegada més, 
les visitants empataven 
l’enfrontament. Amb l’em-
pat a cinc, les voltreganeses 
van aconseguir anotar tres 
dianes que sentenciaven el 
partit al seu favor.

Voltregà B: Queralt (p), 
Paula, Berta, Alexia i Txell. 
També Anna, Irene i Maria.

Manlleu B, 5  
Vilassar, 4
Manlleu Victòria del Man-
lleu B en una bona primera 
part del matx contra el 
Vilassar. Les manlleuen-
ques van dominar el primer 
temps de l’enfrontament 
que va arribar al descans 
amb un avantatge de cinc 
gols a un. A la represa, va 
ser el conjunt visitant qui 
va portar el pes del partit, 
on les manlleuenques van 
haver de contrarestar l’ex-
periència de les visitants 
amb un segon temps amb 
un ritme de partit molt alt. 
Tot i la intensitat mostrada 
del Manlleu durant el segon 
temps, les visitants van acon-
seguir escurçar diferències 
a l’electrònic fins al resultat 
final. Amb aquesta victòria 
el conjunt manlleuenc es col-
loca líder, empatat a punts 
amb el Palau. 

Manlleu B: Abril (p), 
Melchior, Gemma, Anna (2) 
i Paula. També Cabré (2), 
Parés i Laia (1).
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Cara i creu pel Vic Riuprimer 
Tot i els tres gols de Núria Sala i jugar una gran primera part, perden contra el Casablanca

PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL

Saragossa

EL 9 NOU

El Vic Riuprimer REFO va 
tornar de Saragossa sense 
premi. Tot i els tres gols de la 
capitana, Núria Sala, l’equip 
no va poder superar un Stadi-
um Casablanca massa efectiu 
a la segona part que va aca-
bar guanyant per 3 a 4. 

Les locals van marcar 
només començar amb un gol 
que va arribar quan encara 
no s’havia jugat el primer 
minut de joc i que va agafar 
a tothom desprevingut. Les 
osonenques es van refer i van 
jugar una gran primera part, 

molt ordenades i generant 
moltes ocasions que perme-
tien ser molt superior al seu 
rival. En una d’aquestes arri-
bades, Sala va poder posar 
l’empat a 1. 

A la segona part va conti-
nuar la superioritat del Vic 
Riuprimer, però aquesta va 
anar de més a menys. Sala 
posava per davant el seu 
equip al rematar una assis-

tència d’Alba Valor. Però 
amb l’1 a 2 les jugadores de 
Christian Donaire no van 
saber tancar el partit i es 
van precipitar deixant molts 
forats en defensa. Amb la 
línia defensiva molt oberta, 
van arribar el segon i el ter-
cer gol de les locals. El 3 a 2 
va fer molt mal a un conjunt 
que amb els nervis va des-
connectar del partit, tot i que 

va tornar a aparèixer Núria 
Sala per fer el 3 a 3. Però 
cada pèrdua de pilota de les 
visitants era un gol per a les 
locals, que feien el definitiu 
4 a 3 en el minut 68. El Vic 
Riuprimer ho va continuar 
intentant, però no va trobar 
la fórmula per fer l’empat. A 
la classificació es mantenen 
amb quatre punts després de 
quatre jornades.  

JUVENIL NACIONAL

Stadium Casablanca 4

Tabares, Anoro, Ferrer, Sanz, Cebolla, 
Palomino (Garitano, min 73), Martín 
(Latorre, min 84), Balio, Díez, García 
(Hali, min 57), Sánchez i Grima. 

Vic Riuprimer REFO 3

Sabadell, Busquets (Mayer, min 59), 
Massallé, Torradeflot, Sala, Soler 
(Arco, min 84), Coll (Roca, min 59), 
Valor, Queralt Ping, Maillo (Jiménez, 
min 76) i Alegre (Verdés, min 59). 

ÀRBITRE: Gemma Martín. T.G. 
a la local Cebolla i a les visitants 
Torradeflot i Queralt Ping. 

GOLS: 1-0, Cebolla, min 1 (xut 
creuat que va agafar la portera 
desprevinguda); 1-1, Núria Sala, min 
20 (xut creuat); 1-2, Núria Sala, min 
53 (remata una assistència de Valor 
davant la portera); 2-2, Palomini, min 
56 (contraatac); 3-2, Sánchez, min 58 
(remata una centrada per banda); 3-3, 
Núria Sala, min 62 (control davant la 
portera, que la supera per baix); 4-3, 
García, min 68 (pilota a l’esquena de 
la defensa i contraatac). 

Victòria per al Torelló i empat del Vic Riuprimer B a Primera
Vic Tres de tres per al Torelló, que dissabte a la tarda va golejar per 0 a 5 el Sant Gabriel i va 
tornar a demostrar que és un dels equips candidats a l’ascens i ja suma 9 punts dels 9 possi-
bles. Ariadna Llivina, amb tres gols, va ser la protagonista d’un partit que només va tenir un 
color: el del Torelló. A la primera part, el resultat era de 0 a 2, amb gols de Llivina. A la repre-
sa van marcar Ponce, Paula Sánchez i novament Llivina per tancar la golejada. Per la seva 
banda, el Vic Riuprimer REFO B continua adaptant-se a la categoria i dissabte a la tarda va 
sumar un valuós empat contra el Seagull, en un partit que a la primera part se li va complicar 
molt. Al descans el resultat era de 0 a 3 per a les badalonines, però a la segona part va arribar 
la reacció de les osonenques, que amb dos gols de Maria Reche amb menys d’un minut de 
diferència i de Núria Barniol van posar el 3 a 3 definitiu. A la classificació sumen 4 punts. 

BE
R

N
A

T
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ED
Ó

FE Grama 2

Salau, Hernando, Sánchez, Cifuentes 
(Gordillo, min 84), Acosta, Tortajada, 
Pérez, Guiteras (Calvo, min 66), Cisse 
(Gómez, min 62), Suárez (Martín, 
min 62) i Rosa (Viñals, min 84). 

Manlleu 1

Muntaña, Amills, Tordera 
(Caballeria, min 64) (Parra, min 79), 
Viñas, Linuesa, Rovira (Barniol, min 
72), Vilaró, Morán (Muntal, min 46), 
Quer, Giménez (Rierola, min 46) i 
Valdívia. 

ÀRBITRE: Moreno Villaecija. T.G. als locals Martín, Guiteras i Tortajada i als 
visitants Vilaró, Quer i Linuesa. 

GOLS: 1-0, Cifuentes, min 20; 2-0, Acosta, min 78; 2-1, Quer, min 89. 

El Juvenil fa una gran segona part però li falta efectivitat en els metres finals

Derrota del Manlleu amb la Grama

Sta. Coloma de Gramenet

EL 9 NOU

Més enllà de la derrota que 
el Manlleu va encaixar al 
camp de la Grama, el partit 
va estar marcat per la lesió 
del jove manlleuenc Guifré 
Caballeria en el moment del 
segon gol local. Aquest va 
xocar amb el seu porter, que 
havia sortit fora de l’àrea per 
intentar refusar la pilota, i 
va rebre un fort impacte a 
la boca que li va fer moure 
tota la mandíbula. El jove va 
ser traslladat a l’hospital, on 
s’està recuperant. 

Pel que fa al partit, la pri-
mera part va ser del conjunt 
local, que va disposar de més 
accions per avançar-se més 
enllà del primer gol, que va 

arribar en una jugada perso-
nal de Cifuentes que es va 
desfer del seu defensor. A la 
represa el Manlleu va fer un 
pas endavant i va disposar 

de diverses accions, alguna 
d’elles de molt clares, que 
haurien pogut fer pujar l’em-
pat en el marcador. Les va 
desaprofitar i del possible 1 
a 1 es va passar al 2 a 0 en la 
jugada en què Caballeria va 
acabar lesionat. 

El Manlleu, tot i els dos 
gols en contra, va continuar 
buscant el gol i aquest el va 
trobar, després de dos traves-
sers, ja a les acaballes d’un 
partit en el qual els homes 
d’Eduard Fortet van merèi-
xer més. A la taula són quin-
zens amb 3 punts després de 
cinc jornades. 

FEMENÍ PRIMERA NACIONAL. 
GRUP 3

Casablanca, 4 - Vic Riuprimer, 3
Huesca, 3 - St. Lluís, 1
Europa, 3 - Son Sardina, 0
St. Gabriel, 2 - Fontsanta-Fatjo, 1
Riudoms, 2 - Espanyol B, 2
Balears, 6 - Pardinyes, 1
Collerense, 3 - Zaragoza B, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEuropa ........................4 4 0 0 17 4 12
 2.- pSt. Gabriel ..................4 4 0 0 10 2 12
 3.- rCollerense ..................4 3 0 1 8 4 9
 4.- Son Sardina ..................4 3 0 1 7 5 9
 5.- Balears ..........................4 2 1 1 12 6 7
 6.- Huesca ..........................4 2 0 2 7 5 6
 7.- Riudoms .......................4 1 2 1 7 8 5
 8.- Vic Riuprimer ........... 4 1 1 2 7 8 4
 9.- Espanyol B ....................4 1 1 2 7 8 4
 10.- St. Lluís .........................4 1 1 2 4 6 4
 11.- Casablanca ...................4 1 0 3 6 9 3
 12.- Fontsanta-Fatjo ...........4 1 0 3 3 10 3
 13.- qZaragoza B .................4 0 2 2 5 8 2
 14.- qPardinyes....................4 0 0 4 2 19 0

JUVENIL LLIGA NACIONAL. 
GRUP 7

Base Reus, 0 - Damm B, 4
EF Mataró, 1 - Llagostera, 2
FE Grama, 2 - Manlleu, 1
Barcelona B, 1 - Olot, 3
Badalona, 1 - B. Jabac i Terrassa, 1
Manresa, 0 - Sants, 1
Figueres, 3 - Espanyol B, 3
Cornellà B, 1 - Gim. Manresa, 3
Descansa: Girona B

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

Entrevistes pausades 
i en profunditat
Divendres, 21.00h
Presenta: Natàlia Peix
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El Vic comença amb golejada
Els gols de Campayo i Estrada (2) confirmen la superioritat vigatana

PRIMERA CATALANA

Campayo, en el moment en què inaugurava el marcador

Cornellà de Llobregat

Lluís de Planell

Victòria clara del Vic al camp 
del Sant Ildefons en un partit 
que va tenir controlat en tot 
moment i que va deixar clar 
que guanyaria quan Sergi 
Estrada va marcar un sensaci-
onal tercer gol, prova evident 
de la diferència entre els dos 
equips.

Els primers minuts van 
ser de tempteig. La primera 
necessitat que van haver de 
superar els homes d’Albert 
Cámara van ser les dimen-

sions del terreny de joc. El 
de Cornellà és un camp molt 
estret que obliga a fer un fut-
bol directe amb el qual el Vic 
no es troba a gust. Tot i això 
la defensa va estar impecable, 
el mig del camp molt lluita-
dor i a davant van començar a 
trenar perill. Just al minut 10, 
Campayo va aprofitar un dub-
te en el defensa local per con-
trolar la pilota i posar-la fora 
de l’abast d’Uri. El gol era 
el premi al millor joc vigatà 
que es podria concretar amb 
el segon amb una ocasió de 
Sergi Estrada que va desfer el 
porter local. Cal destacar que 
Aleix Manzano va tenir una 

gran intervenció en l’única 
rematada local entre els tres 
pals del Sant Ildefons a la 
primera part, gràcies a una 
rematada de Naoufal.

El Vic va aprofitar els 
primers minuts després de 
la represa per sentenciar el 
partit. Al minut 52, Estrada 
va aprofitar una bona cen-
trada d’Ignasi per marcar el 
segon. Poc després un fora 
de joc dubtós va anul·lar una 
rematada d’Estrada. Però el 
gol més espectacular de la 
tarda va arribar just a l’hora 
de partit, quan Sergi Estrada 
va controlar la pilota a l’an-
gle dret de l’àrea local i la va 

fer entrar per l’escaire del 
pal esquerre. El partit estava 
decidit, tothom ho tenia molt 
clar i tot i que els equips van 
tenir opcions per ampliar 
el marcador els porters van 
estar encertats i el 0-3 va 
esdevenir definitiu.

Bon partit del Vic, que 
haurà d’esperar rivals més 
potents per confirmar les 
bones sensacions de l’estrena 
de la Lliga. A Cornellà va ser 
un equip compacte que va 
fer el futbol que demanava 
el terreny de joc, un fet que 
valora encara més la victòria 
en no ser l’estil que li agrada 
a l’equip.

Sant Ildefons 0

Uri, Chechu, Karim (Bellido, min 61), 
Gosa, Ortega, Jonathan, Joan, Aniol 
(Giancarlo, min 61), Naoufal (Pozzo,  
min 73), Marc (Álvaro, min 61) i 
Avilés (Maestre, min 79).

UE Vic 3

Aleix Manzano, Gil Bertrana, Raúl, 
Busquets, Peque (Ferran, min 76), 
Gerard Enrich, Caballé (Bellalta, 
min 74), Ignasi (Balagué, min 69), 
Flavio (Juli Berenguer, min 56), Sergi 
Estrada (Alexis, min 85) i Campayo.

ÀRBITRE: Navarro Navarro. Bé. 
Targeta groga als locals Jonathan, 
Naoufal i Bellido i als vigatans Gerard 
Enrich, Busquets i Bellalta.

GOLS: 0-1, Campayo, min 10 (després 
de superar dos rivals); 0-2, Estrada, 
min 52 (en rematar una centrada 
d’Ignasi); 0-3, Estrada, min 60 
(sensacional vaselina que entra per 
l’escaire).

Santfeliuenc 2

Cocera, Linares, Fabra, Sánchez, 
Estévez (Kilian, min 75), Pentelei, 
Gibert (Alegre, min 75), Quiles, 
Carlos (Inés, min 73), Rubio (Mario, 
min 46) i Naranjo (Bravo, min 60).

Tona 3

Carles, Grimau, Ot Bofill, Enric, Lluc, 
Dídac (Abde, min 64), Curós (Nil, 
min 53), Molist, Rossell (Ivan, min 
69), Castro (Veli, min 69) i Ale.

ÀRBITRE: Joan Garcia. T.G. als locals Rubio, Cocera, Campos, Bravo i Alegre i 
als visitants Grimau (2, min 67), Rossell i Ot Bofill.

GOLS: 0-1, Rossell, min 8 (remata una passada de la mort); 1-1, Linares, min 9 
(xut des de fora de l’àrea); 1-2, Dídac, min 25 (xut creuat); 2-2, Quiles, min 55 
(xut creuat dins de l’àrea); 2-3, Ale, min 90 (xut des de la frontal).

Sant Feliu de Llobregat

EL 9 NOU

El Tona va patir per sumar la 
primera victòria de la tem-
porada al camp del Santfeli-
uenc després de jugar més de 
vint minuts amb un jugador 
menys.

Els tonencs van tenir un 
molt bon inici de partit 
davant un Santfeliuenc que 
va començar malament, ja 
que en els quatre primers 
minuts el Tona va disposar 
de tres bones ocasions per 
inaugurar el marcador. Pri-
mer un u contra u d’Ale que 
li queda la pilota darrere; 
després un xut des de fora 
de l’àrea de Grimau, i final-
ment una pilota que es va 
passejar per l’àrea petita. I 
el gol visitant no va trigar 
a arribar, ja que al minut 8 

Els tonencs fan una bona primera part però el Santfeliuenc pressiona a la segona

El Tona sap patir per guanyar

Rossell inaugurava el marca-
dor en una jugada en la qual 
Ale va guanyar el duel al seu 
defensa i va fer la passada 
de la mort perquè Rossell 
només hagués d’empènyer 
la pilota al fons de la xarxa. 
Però poc va durar l’alegria 
tonenca, ja que només treure 
del mig del camp la defensa 
visitant va refusar la pilota 

de l’àrea i Linares agafava 
el rebot per empatar des de 
la frontal. Amb l’empat, el 
partit es va equilibrar una 
mica però es va embogir. Al 
minut 25, entre Toni i Dídac 
van guanyar una pilota i 
aquest últim la creuava per 
tornar a donar avantatge al 
conjunt de Ricar Farrés. El 
Tona va tenir més control de 

pilota fins al descans, però el 
Santfeliuenc tenia més dinà-
mica i creava problemes però 
sense fer grans ocasions. 

Només començar la segona 
part, Ale va ser objecte de 
penal però va fallar la pena 
màxima i els tonencs van des-
aparèixer del camp, mentre 
que els locals feien una passa 
endavant per fer-ho passar 
malament als visitants. Lla-
vors va arribar l’empat i el 
Tona es va quedar amb un 
home menys al veure Gri-
mau la segona groga. Durant 
molts minuts, els locals van 
pressionar i van ficar moltes 
centrades laterals aconse-
guint el 3-2 però que seria 
anul·lat per fora de joc. El 
Santfeliuenc estava concen-
trat quan en el 90 Ale rebia 
sol i xutava des de la frontal 
per marcar el 2-3 definitiu.

Saperas (Pradenc) 0,6

Jaume (Abadessenc) 1

Delgado (Sta. Eugènia) 1

Pali (Tona B) 1

Eloy (Voltregà) 1

Rosell (Aiguafreda) 1,3

Lagunas (Centelles) 1,3

PORTERS

PRIMERA CATALANA

Manzano (Vic) 0

Ivan (Manlleu) 1

Soria (Vic Riuprimer) 1

Carles (Tona) 2

SEGONA CATALANA

Noguera (Gurb) 1

Jordi (OAR Vic) 1

Nil (Torelló) 2

Joan (Camprodon) 3

Portet (Sant Julià) 3

Genís (Taradell) 3

TERCERA CATALANA

Eloi Moral (Moià) 4

Omar (Voltregà) 4

Gerard (Centelles) 3

Biel (Roda de Ter) 3

R. Boix (Aiguafreda) 2

Uri (Campdevànol) 2

Cubi (Folgueroles) 2

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA

Estrada (Vic) 2

Martí (Manlleu) 1

Rossell (Tona) 1

Sadurní (Vic Riuprimer) 1

SEGONA CATALANA

Aissa (Camprodon) 2

Edu (Camprodon) 2

Pujols (Gurb) 1

Pérez (Gurb) 1

Nil (OAR Vic) 1

Nil (Torelló) 1

TERCERA CATALANA

D
A

V
ID

 P
A

LL
A

R
O

LS

PRIMERA CATALANA. GRUP 2

At. St. Just, 3 - Júpiter, 1
Rubí, 2 - St. Cugat, 2
Vic Riuprimer, 2 - Santboià, 1
Santfeliuenc, 2 - Tona, 3
St. Ildefons, 0 - Vic, 3
Sabadell Nord, 2 - Horta, 1
Manlleu, 2 - Can Vidalet, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVic ............................ 1 1 0 0 3 0 3
 2.- At. St. Just ....................1 1 0 0 3 1 3
 3.- Tona ........................... 1 1 0 0 3 2 3
 4.- Sabadell Nord ..............1 1 0 0 2 1 3
 5.- Manlleu ..................... 1 1 0 0 2 1 3
 6.- Vic Riuprimer ........... 1 1 0 0 2 1 3
 7.- Rubí...............................1 0 1 0 2 2 1
 8.- St. Cugat .......................1 0 1 0 2 2 1
 9.- Santfeliuenc .................1 0 0 1 2 3 0
 10.- Can Vidalet ..................1 0 0 1 1 2 0
 11.- Horta .............................1 0 0 1 1 2 0
 12.- qSantboià .....................1 0 0 1 1 2 0
 13.- qJúpiter.........................1 0 0 1 1 3 0
 14.- qSt. Ildefons .................1 0 0 1 0 3 0
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PRIMERA CATALANA

Victòria i bon joc pel Manlleu
Manel Sala fa coincidir al camp fins a sis jugadors del planter que l’any passat eren juvenils 

M
A

R
C

 S
A

N
Y

É

Rafel Roger, Marc Grifell i Kako, a la imatge envoltat de dos jugadors del Can Vidalet, van dominar el mig del camp

Manlleu

Laia Miralpeix

El gol que Juan Carlos mar-
cava al minut 2 de partit, en 
la primera jugada del Can 
Vidalet, no augurava bones 
notícies pel Manlleu. Però 
el conjunt de Manel Sala va 
saber reaccionar i va empatar 
el partit abans del descans, i 
a la segona part va rematar la 
feina per acabar guanyant 2 

a 1. Sala va apostar per joves 
del planter i va alinear a l’on-
ze titular quatre joves que 
jugaven al Juvenil la tempo-
rada passada, tres d’ells a la 
defensa: Pol Pous, Jordi Cos-
ta i Aitor Cárdenas, mentre 

que Marc Roquet jugava en 
punta. A la segona part s’hi 
van afegir Marc Llobet i Pius 
Quer. 

Tot i el gol inicial del Can 
Vidalet, el Manlleu va domi-
nar de principi a fi davant un 

conjunt rival que no passava 
del mig camp. Grifell i Albert 
Julià van disposar sobretot 
de xuts exteriors que van 
fregar el pal de la porteria de 
Khalid. A la mitja hora de joc, 
Roquet va provocar un penal 

Manlleu 2

Ivan González, Joel, Grifell (Torres, 
min 70), Kako (Solà, min 58), Julià 
(Pius, min 70), Martí Soler (Llobet, 
min 79), Pol Pous, Jordi Costa, Aitor, 
Roquet (Pagès, min 81) i Rafel Roger. 

Can Vidalet 1

Khalid, Michel, Víctor, Adrián, Sabaté 
(Domingo, min 46), Pol (Fabré, min 
46), Carles, Aidan (Rodríguez, min 
46), Bru, Juan Carlos (Albert, min 85) 
i Capi (Makaay, min 70). 

ÀRBITRE: Adrià Zucar. T.G. als locals 
Joel i Pius i als visitants Domingo i 
Albert.

GOLS: 0-1, Juan Carlos, min 2 (xut 
creuat des de la frontal); 1-1, Martí 
Soler, min 33 (de penal); 2-1, Rafel 
Roger, min 65. 

darrere en el marcador i van 
ser qui van tenir el domini 
de la pilota tancant el Vic 
Riuprimer en la seva prò-
pia àrea. Els de Sant Boi de 
Llobregat van fer molt mal 
per la banda esquerra dels 
riuprimerencs i per allà arri-
baven les jugades amb més 
perill. Però els locals van 
anar traient totes les pilotes 

que arribaven a l’àrea entre 
la defensa i el porter Soria, 
que es va mostrar molt seriós 
i segur sota pals. El Sant-
boià només va ser capaç de 
perforar la porteria local en 
una ocasió. A manca de deu 
minuts per acabar el partit, 
Adrián Toro controlava la 
pilota dins l’àrea i amb un 
bon xut superava el porter 

local. Els visitants van estar 
atacant fins a l’últim instant 
del partit, però els locals 
van saber patir defensant-se 
amb tots els jugadors i sense 
poder sortir a la contra per 
intentar sentenciar i esperar 
al xiulet que marqués el final 
del partit per aconseguir la 
primera victòria a Primera 
Catalana.

Santa Eulàlia de Riuprimer

Esteban González

El Vic Riuprimer es va estre-
nar a Primera Catalana amb 
victòria per 2 a 1 davant el 
Santboià, en un partit en què 
els locals van patir de valent 
a la segona part per aconse-
guir els tres punts. 

En el primer temps, el 
domini va ser altern, amb 
molt joc al mig del camp i 
en el qual el Vic Riuprimer 
va aprofitar dues de les tres 
ocasions de gol de què va 
disposar. En el minut 8, Marc 
Rosell rematava de cap al 

fons de la xarxa una centrada 
des de la banda esquerra i 
al minut 38, Ferran Sadurní 
aprofitava una passada llarga 
per plantar-se sol davant el 
porter i batre’l amb un xut 
ras. El mateix Sadurní va 
tenir l’ocasió per marcar el 
tercer gol local, però el seu 
xut el va refusar el porter. 
Per la seva banda, el Santboià 
no va arribar amb perill a la 
porteria defensada per Soria 
en tot el primer temps.

A la represa, el partit va 
canviar força. Els visitants 
van fer una passada enda-
vant veient que anaven per 

Vic Riuprimer 2

Soria, Aitor Reinon (Guillem, min 68), 
Arnau, Rosell (Pujol, min 77), Sadurní 
(Alemany, min 86), Vallcorba, Orra, 
Bernat (Puigdesens, min 77), Espina, 
Aleix Puigdesens i Gil Serra.

Santboià 1

Casado (Pérez, min 46), Adan 
(Martínez, min 46), Guerrero, Peñas, 
Karim, Ferrer, Peláez (Felius, min 
60), Gutiérrez (Blanco, min 64), 
Saliou (Hugue, min 60), Toro i Vega.

ÀRBITRE: Bilal Doudou. T.G. als locals Rosell, Sadurní, Orra i Espina i al 
visitant Casado.

GOLS: 1-0, Rosell, min 8 (remata amb el cap una centrada des de l’esquerra); 2-
0, Sadurní, min 38 (aprofita una passada llarga i es planta sol davant del porter 
per batre’l amb un xut ras); 2-1, Toro, min 80 (xut ras dins de l’àrea).

Patida primera victòria 
del Vic Riuprimer

que el capità, Martí Soler, es 
va encarregar de transformar 
i fer pujar l’1 a 1 al marcador. 
Abans de la mitja part el 
Manlleu hauria pogut fer el 
segon, però va faltar encert. 

Fins que va arribar el 2 a 
1 al minut 65, el Manlleu va 
anul·lar el Can Vidalet, amb 
un gran joc i molta qualitat 
damunt del terreny de joc 
i sobretot generant una 
oportunitat darrere l’altra i 
fent vibrar l’afició, que es va 
entregar al joc de Manel Sala 
i a les joves promeses manlle-
uenques que no es van arron-
sar en el seu debut oficial a 
la categoria com a jugadors ja 
del primer equip.

El 2 a 1 va arribar dels peus 
de Rafel Roger, que amb un 
potent xut des de la frontal 
va fer el gol que donaria la 
victòria a un Manlleu que 
després de marcar va conti-
nuar jugant a plaer. El Can 
Vidalet pràcticament no va 
posar a prova Ivan González 
mentre que amb el partit 
trencat, i ja en els darrers 
minuts del partit,  Marc 
Pagès va disposar d’una juga-
da individual que finalment 
no va acabar a bon port. 

Manel Sala destacava al 
final del partit que “era 
important començar gua-
nyant contra un gran equip. 
Hem començat espessos, 
però hem aconseguit canvi-
ar la dinàmica, corregir els 
errors i dominar el partit. El 
resultat al final és just pel 
que s’ha vist al camp”.
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Gil Serra intenta que un jugador del Santboià no es giri amb la pilota controlada en una acció defensiva
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Jaume Ginesta lluita per una pilota aèria 

Gurb UE 2

Noguera, Abeya, Guillem (Moreno, 
min 46), Aleix Trulls (Bonet, minut 
67), Puigneró (Riba, minut 67), 
Ginesta (Campdelacreu, minut 79), 
Pérez, Pujols, Marçal, Arnau Trulls 
(Vallespir, minut 67) i Cañero.

Molinos UD 1

Cano, Aguilar, Artero (López, minut 
79), Saldaña, Bustos (Carmona, 
minut 54), Manrique, Mendoza, 
Mora (El Harrak, minut 74), Rodrigo, 
Dieme i Keita (Fernández, minut 86).

ÀRBITRE: Carlos López. T.G. als locals Guillem, Marçal, Arnau Trulls, Pujols, 
Cañero, Puigneró i Bonet i als visitants Mora i Mendoza.

GOLS: 1-0, Pujols, min 24 (xut creuat des de l’interior de l’àrea); 1-1, Mendoza, 
min 58 (llançament ajustat al pal); 2-1, Pérez, min 74 (aprofita un mal refús del 
porter per anotar a plaer).

Un Gurb efectiu s’emporta 
els tres primers punts

Gurb

Aleix Castells

El Gurb no podia començar 
de millor manera la nova 
temporada. Un partit molt 

seriós en defensa i efectiu 
en atac li va permetre sumar 
els tres punts contra el Moli-
nos. Tot i el bon resultat, 
la majoria d’ocasions del 
primer temps van ser per als 

visitants, però sense definir 
a porteria. Els osonencs van 
saber resistir en defensa i es 
van avançar en la seva prime-
ra gran ocasió. Gerard Pujols 
va fer bona una passada a 

l’espai per transformar l’1 
a 0 gràcies a un llançament 
creuat fora de l’abast de Ser-
gio Cano. El Molinos no va 
abaixar els braços i al minut 
31 Adrián Saldaña va fer 

lluir el porter del Gurb, Joan 
Noguera, després d’un gran 
llançament des de la frontal 
de l’àrea.

Ja a la segona meitat, el 
conjunt visitant va continuar 
disposant d’alguna ocasió 
de perill, fins que va trobar 
premi al minut 58. Sergio 
Mendoza va anotar l’empat a 
1 després d’una bona acció 
col·lectiva a l’interior de 
l’àrea. Un gol que va donar 
ales al Molinos per conti-
nuar buscant la porteria 
local, però sense fortuna. El 
Gurb va aconseguir refer-se 
i recuperar el control del 
joc fins que va marcar el 2 a 
1 al minut 74. Bernat Pérez 
aprofitava un mal refús del 
porter per enviar la pilota al 
fons de la xarxa. Un gol que 
va acabar amb les esperances 
rivals i va servir per sumar 
els tres primers punts de la 
temporada. 
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Nil Puntí va marcar el gol vigatà de la primera part

OAR Vic 1

Jordi, Aleix, Roma (Vila, min 61), 
Miquel (Ismail, min 61), Nil (Yassine, 
min 79), Pol, Domínguez, Conterio 
(Subirana, min 45), Vilar ( Garcia, 
min 74), Oppong i Roca.

Llavaneres 1

Palomino, Mora, Duran, Medina, Iker 
(Pablo, min 58), Álvaro, Saiku, Joan 
(Sanneh, min 66), Àngel (Adrián, 
min 83), Adel i Jaiteh.

ÀRBITRE: Toni Fontova. T.G. als locals Jordi, Aleix, Oppong i Vila i als visitants 
Àngel, Pablo i Saiku (min 74 i 88) i Duran.

GOLS: 1-0, Nil, min 10 (remata una centrada); 1-1, Sanneh, min 89 (xut creuat 
que toca el pal i entra).

L’OAR Vic perdona  
i l’empaten en l’últim segon

Vic

Ferran Morera

L’OAR Vic va cedir un empat 
en l’última jugada de l’en-
frontament, en un partit en 
què va disposar d’un parell 
d’ocasions per sentenciar. El 

partit va començar amb un 
intercanvi de cops, i van ser 
els visitants qui van disposar 
d’una primera ocasió amb 
un xut que va sortir molt 
desviat. En el minut 10 va 
arribar el gol de l’OAR amb 
una bona jugada col·lectiva 

que rematava al fons de la 
xarxa Nil. Amb el gol, els 
vigatans van fer-se amb el 
control del partit, però sense 
crear ocasions de perill a la 
porteria dels visitants. En 

l’última ocasió del primer 
temps, l’OAR va poder sen-
tenciar el partit, però el pal 
va evitar el gol. A la represa, 
el partit va continuar amb la 
mateixa línia, on els vigatans 

aconseguien treure la pilota 
amb més claredat, però no 
creaven ocasions de perill. 
A mesura que passaven els 
minuts, els visitants van 
aconseguir que l’OAR hagués 
de jugar el tram final de par-
tit al seu propi camp, i dues 
bones intervencions de Jordi 
van permetre als vigatans 
continuar amb l’avantatge. 
En una bona acció de con-
traatac de l’OAR, el visitant 
Saiku va aturar el contracop 
amb una falta tàctica, que li 
va provocar l’expulsió. Amb 
un jugador més en els últims 
minuts de partit, l’OAR no 
va poder aprofitar aquesta 
superioritat i va veure com 
en l’última jugada del partit 
Sanneh recollia una pilota 
a la frontal i l’enviava a la 
xarxa amb un potent xut que 
tocava el pal i entrava. Empat 
dolorós després d’anar per 
davant tot el matx.
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Amadou protegeix la pilota pressionat per un jugador calderí

Torelló 1

Torrejón, Ferran, Pol, Èric, Roger 
(Mohamed, min 72), Amadou (Adam, 
min 56), Nil, Roura (Garcia, min 65), 
Omar, Freddy i Amine.

Caldes Montbui 2

Eduard, Aaron, Ferran, Daniel, 
Guillem, Valls (Rubio, min 89), Pol, 
Oriol, Torrecillas, Aitor (Èric, min 82) 
i Camí (Drame, min 77).

ÀRBITRE: Juan Francisco Bueno. Targetes grogues als locals Pol, Nil, Freddy i 
Ferran i als visitants Aitor, Camí, Valls i Oriol.

GOLS: 0-1, Camí, min 53 (aprofita el refús del porter); 0-2, Camí, min 63 
(finalitza una contra); 1-2, Nil, min 76 (falta que entra per l’escaire).

El Torelló perd un partit  
que mereix guanyar

Torelló

Josep Vilalta

Partit amb resultat enganyós 
perquè el més lògic hauria 
estat un empat pels mèrits 
dels dos conjunts, però 
l’efectivitat en dues contres 
dels visitants va ser decisiva 

en el resultat final. El Tore-
lló, que venia d’una bona 
pretemporada, no va poder 
capgirar un marcador que se 
li va complicar a l’inici de la 
segona meitat.

El partit es va iniciar amb 
molt de respecte per part 
dels dos conjunts. A mesura 

que passaven els minuts el 
Torelló pressionava més però 
mai va trobar rematadors 
per culminar alguna jugada 
i la millor ocasió va ser una 
internada d’Amadou que no 

va rematar ningú. Per part 
visitant, algunes internades 
sense fortuna d’Oriol i algu-
nes pinzellades de qualitat 
d’Aaron però sense cap oca-
sió clara. Cal remarcar que la 

part va acabar amb un possi-
ble penal a l’àrea del Caldes 
reclamat amb insistència 
pels locals per unes possibles 
mans que l’àrbitre no va asse-
nyalar.

Als primers minuts de la 
represa, el Torelló va fer un 
pas endavant, pressionant 
més amunt, i això va deixar 
grans espais al darrere de la 
seva defensa, fet que va apro-
fitar el Caldes en dues ràpi-
des contres conduïdes per 
Aaron i acabades per Camí. 
No obstant això, el Torelló va 
continuar insistint, sobretot 
amb les internades per banda 
esquerra. Va avisar primer 
amb una rematada al traves-
ser d’Amine i posteriorment 
Nil va reduir distàncies 
enviant la pilota a l’escaire. 
En minuts de descompte, 
els locals van poder empatar 
però la seva rematada va sor-
tir fregant el pal.
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Marc Lucas intenta amagar la pilota sota la pressió d’un rival

Camprodon 4

Joan, Busi, Polete, Oumar, Bangali, 
Edu, Uri, Martínez (Stiben, min 65), 
Aissa (Martí, min 89), Aniol i Abde 
(Lluc, min 65).

Comacros 3

Rafa, Marc, Puyi, Dan (Alejandro, 
min 82), Baks, Johan (Badar, min 46), 
Toni, Daniel, Misa (Siro, min 65), 
Madu i Haruna (Omar, min 55).

ÀRBITRE: Juan Antonio Trejo. T.G. als locals Oumar i Uri i als visitants Rafa i 
Marc. T.V. al visitant Madou (min 43). 

GOLS: 0-1, Misa, min 5 (remata una passada de la mort); 1-1, Busi, min 22 (xut 
des de fora de l’àrea); 1-2, Baks, min 60 (dribla el lateral i creua la pilota a la 
sortida del porter); 2-2, Edu, min 71 (finalitza una jugada col·lectiva amb xut 
dins de l’àrea després d‘una passada d’esperó); 3-2, Aissa, min 82 (de penal); 4-2, 
Stiben, min 91 (remata una pilota deixada de cara arribant des del darrere); 4-3, 
Omar, min 97 (falta des de la frontal per sobre la barrera).

Domini total i victòria d’un 
gran Camprodon

Camprodon

EL 9 NOU

Primera victòria del Cam-
prodon en un bon partit de 
futbol que van dominar des 

d’un principi. Però en l’única 
ocasió del primer temps dels 
visitants va arribar el 0-1. 
Abans de la mitja hora, Busi 
va empatar i Aniol i Abde 
van disposar de dues bones 

ocasions en les quals Rafa 
va fer dues grans aturades. 
A la segona part va seguir 
el domini local, però el gol 
visitant va deixar tocat els 
camprodonins durant deu 

minuts fins que van empatar. 
Després, domini total del 
Camprodon, que va capgirar 
el marcador i va agafar prou 
avantatge per emportar-se la 
victòria.
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Oriol Tusell intenta treure la pilota a Sergi Mas

Taradell 0

Genís, Tusell (Ventura, min 67), 
Tek (Pradell, min 74), Honda, Font, 
Cirera, Isra, Pau (Coma, min 67), Sala 
(Pladevall, min 20), Erik i Vila.

Cirera 3

Roger, Bernat, Juaco, Izar, Xevi, 
Yustos (Jan, min 58), Kamal (Ibu, 
min 74), Sergi, Reda (Paby, min 63), 
Medina (Aleix, min 71) i Martu.

ÀRBITRE: Sergi Baño. Targetes grogues al local Pladevall i als visitants Bernat, 
Xevi, Izar (2, min 61), Kamal i Jan.

GOLS: 0-1, Yustos, min 12 (aprofita un refús del porter anticipant-se al 
defensa); 0-2, Sergi, min 20 (aprofita un refús del porter), 0-3, Kamal, min 69 
(gran xut des de fora de l’àrea).

Dos gols a la primera part  
fan molt mal al Taradell

Taradell

Angi Conejo

El Taradell va debutar a Sego-
na Catalana amb derrota. Els 
taradellencs van pagar cars 
els seus errors defensius 
davant un Cirera que amb 

molt poc creava perill. A l’ini-
ci del partit, els locals van fer 
mal amb les pilotes llargues, 
amb Erik i Vila guanyant per 
velocitat, però la defensa 
visitant va saber aturar els 
atacs amb faltes. Però en dues 
jugades molt semblants, van 

arribar els dos gols de Cirera. 
Dos xuts refusats per Genís 
eren aprofitats pels davanters 
mataronins. El Taradell no es 
trobava còmode i Kamal va 
enviar la pilota al pal abans 

del descans. A la represa, 
Genís va aturar un penal a 
Kamal, però poc després feia 
el tercer amb un gran xut llu-
nyà. El Taradell no va estar fi 
en atac i no va crear perill. 
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Kiko Lendínez, de cara, va ser un dels tres jugadors que van acabar lesionats

Cardedeu 3

Jiménez, Vallejo, Ramírez, López, 
Colom (Verdaguer, min 75), Puigbó 
(Estany, min 66), Matamala (Cisse, 
min 81), Calvo (Gassama, min 66), 
Verdaguer, Diallo i Cirera (Márquez, 
min 75).

Sant Julià de V. 0

Portet, Fernández, Erra (Fontserè, 
min 59), Lendínez (Del Pozo, min 
42), Godayol (Serrallonga, min 59) 
(Oliver, min 72), Vila, Joan Oller, 
Nil Torrents, Aleix Pla, Pérez i Martí 
Oller. 

ÀRBITRE: Laura Muñoz. T.G. als locals Puigbó, Estany i Vallejo i als visitants 
Vila, Joan Oller, Martí Oller i Oliver. 

GOLS: 1-0, Diallo, min 29 (contraatac després d’un còrner desaprofitat en 
atac); 2-0, Matamala, min 49 (remata una centrada des del punt de penal); 3-0, 
Márquez, min 89 (contraatac).

Massa càstig per al Sant Julià  
en l’estrena a Cardedeu

Cardedeu

EL 9 NOU

El Sant Julià va caure per 3 a 
0 al camp del Cardedeu. La 
diferència en el marcador no 
es reflecteix en el que es va 

veure al terreny de joc sinó 
en l’efectivitat del conjunt 
local. El Sant Julià va jugar 
millor la primera mitja hora, 
però no va aprofitar les seves 
ocasions, la més clara una 
d’Aleix. El Cardedeu es va 

avançar en un contraatac 
després d’un córner llançat 
pel Sant Julià. A la repre-
sa, Matamala va marcar en 
l’única ocasió que va tenir el 
davanter en tot el partit. El 

Sant Julià, que va haver de 
substituir tres jugadors lesi-
onats, va tenir el 2 a 1 però 
va fallar i ja a les acaballes 
del partit va arribar el 3 a 0 
definitiu. 

Segona Catalana

SUBGRUP 1-A

Amer, 1 - Besalú, 0
Camprodon, 4 - Comacros, 3
Llançà, 1 - Marca de l’Ham, 2
Empuriabra. Castelló, 1 - St. Jaume Llierca, 0
Roses, 1 - Porqueres, 1
EF Bosc de Tosca, 2 - Can Gibert, 0

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

GRUP 6

Malgrat, 2 - Parets B, 0
Torelló, 1 - Caldes Montbui, 2
Taradell, 0 - Cirera, 3
St. Pol, 2 - La Torreta, 1
Gurb, 2 - Molinos, 1
Cardedeu, 3 - St. Julià Vilatorta, 0
Argentona, 3 - Unif. Sta. Perpètua, 1
OAR Vic, 1 - Llavaneres, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCirera ..........................1 1 0 0 3 0 3 
 2.- pCardedeu ....................1 1 0 0 3 0 3
 3.- Argentona ....................1 1 0 0 3 1 3
 4.- Malgrat .........................1 1 0 0 2 0 3
 5.- St. Pol ............................1 1 0 0 2 1 3
 6.- Caldes Montbui ...........1 1 0 0 2 1 3
 7.- Gurb ........................... 1 1 0 0 2 1 3
 8.- OAR Vic ..................... 1 0 1 0 1 1 1
 9.- Llavaneres ....................1 0 1 0 1 1 1 
10.- Molinos ........................1 0 0 1 1 2 0
 11.- Torelló ....................... 1 0 0 1 1 2 0
12.- La Torreta .....................1 0 0 1 1 2 0 
13.- qUnif. Sta. Perpètua ...1 0 0 1 1 3 0
 14.- qParets B.......................1 0 0 1 0 2 0
 15.- qTaradell.................... 1 0 0 1 0 3 0
16.- qSt. Julià Vilatorta .... 1 0 0 1 0 3 0

Dimarts, 21.00 i 23.30h
Presenta: Jordi Vilarrodà

Espai dedicat al 
món dels llibres
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Vilablareix 2

Moreno, Pocovi, Sánchez, Baena 
(Gómez, min 67), Rodríguez, Álvarez, 
Almendros, Daniel, Rubio, Kabu 
(Molero, min 57) i González.

Campdevànol 3

Cordón, Montón, Sánchez, Gil 
(Garna, min 72), Blasco, Marcé 
(Puigcorber, min 57), Maideu, Adriel, 
Guardado (Serrador, min 57), Munell 
i Omar (Uri Pérez, min 57).

ÀRBITRE: Jairo Zambrano.

GOLS: 1-0, Rodríguez, min 26 
(remata una centrada en una contra); 
1-1, Maideu, min 65 (aprofita el 
refús del pal a xut d’Adriel); 2-
1, Almendros, min 76 (finalitza 
una contra a l’àrea petita); 2-2, 
Puigcorber, min 77 (remata de cap 
dins de l’àrea); 2-3, Uri Pérez, min 84 
(remata dins de l’àrea petita).

Victòria en el 
minut 86 del 
Campdevànol

Abadessenc 1

Jaume, Arxé, Dani, Contreras, De 
Cruz (Ramos, min 69), Garcia, 
Cabanas (Moha, min 85), Pajares 
(Alcobet, min 46), Ferran (Isma, min 
55), Peix i Planella (Ocho, min 55).

Banyoles At. 3

Planells, Duran (Guilana, min 46), 
Rovira, Eloi (Mark, min 46), Ceesay, 
Sillah, Maikel, Pages, Keita (Banega, 
min 70), Serra (Rost, min 17) i Huete 
(Batet, min 65).

ÀRBITRE: Muttar Jallow.

GOLS: 0-1, Maikel, min 14 (de penal); 
1-1, Arxé, min 27 (aprofita una pilota 
morta que no bloca el porter); 1-2, 
Maikel, min 54 (xut llunyà molt fort); 
1-3, Maikel, min 89 (remata arribant 
des de segona línia).

L’Abadessenc no fa 
un bon partit i perd 
amb el Banyoles At.

Un gran Moià supera clarament i goleja un desconegut Castellterçol en el 
derbi del Moianès amb un triplet del golejador de l’equip, Eloi Moral

Amb triple Moral
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Bilaly va ser l’autor del cinquè gol que el Moià va fer al Castellterçol Jan Moral celebra amb la seva afició el 4 a 1 i el seu triplet particular en un gran partit del davanter local

Moià 5

Ariel, Jan Moral (Colomé, min 46), 
E. Nortes, Bakary (Crivillés, min 56), 
Jep (Oliver, min 64), Bilaly, E. Moral 
(Montes, min 71), Aniol, Díaz, Coca 
(Gaizca, min 75) i Cascales.

Castellterçol 1

Delgado, Ever (Miró, min 64), Guarc, 
Gaspar, Relats, Díaz, Fede, Marcos 
(Rabasseda, min 56), Argelaguer 
(Castro, min 71), Balaguer (Serra, 
min 56), Golobart (Moya, min 64).

ÀRBITRE: Valero Iborra.

GOLS: 0-1, Marcos, min 1 (agafa en fred la defensa local i marca); 1-1, Eloi 
Moral, min 23 (rep una passada de Jep i marca amb un xut ajustat); 2-1, Eloi 
Moral, min 26 (rep una assistència interior de Jan Moral i marca); 3-1, Coca, min 
38 (marca al primer toc); 4-1, Eloi Moral, min 47 (control orientat i xut potent); 
5-1, Bilaly, min 61 (s’escapa per velocitat, és agafat pel seu defensor, continua i 
marca amb un potent xut). 

Moià

J. Riera / L. Miralpeix

Del gol més ràpid –el 
Castellterçol només va tar-
dar 10 segons a marcar– al 
partit més llarg del conjunt 
blau. La tarda es presentava 
plàcida pel Castellterçol 
quan a la primera jugada 
del partit, només centrar 
del mig del camp i amb 
quatre tocs, Marcos Boni-
lla posava el 0 a 1 al camp 

del Moià. Però tret d’aquest 
inici, els locals van ser molt 
superiors del minut 1 al 90 i 
van acabar golejant per 5 a 1. 

Eloi Moral ja es va con-
vertir l’any passat en el 
màxim golejador de l’equip 
i enguany va camí de fer-ho. 
El nou Moià d’Abel Arisa 
va ensenyar les seves armes 
davant un Castellterçol des-
conegut, que tot i el gol pràc-
ticament no va xutar davant 
del seu excompany d’equip, 

Un Borgonyà en canvis deixa 
dubtes i cau golejat pel Centelles

Maneta de gols del Roda de 
Ter per ser líder en solitari

TERCERA CATALANA

Borgonyà

Josep Vilalta

El Borgonyà, amb nou entre-
nador i sistema de joc, deixa 
dubtes en aquest inici de 
Lliga. Els locals van aguantar 

una part, però el gol visitant 
al final de la primera part va 
deixar tocat el Borgonyà. A 
la represa, uns centellencs 
superiors van deixar constàn-
cia de les seves aspiracions a 
pujar de categoria.

semblava que els visitants 
reaccionaven i quan més esta-
ven pressionant va arribar el 
2 a 0 en una contra finalitza-
da per Stephen. 

A la represa, el Roda de 
seguida va marcar el tercer 
gol en un u contra u que va 
guanyar Alivia al porter. El 
Seva va retallar distàncies 
en el marcador amb un gol 
d’Amine i semblava generar 
dubtes als rodencs, però de 
seguida van arribar dos gols 
locals més per sentenciar el 
partit. Primer Alivia rema-
tava una passada des de la 
frontal i després Biel rebia 
una pilota a l’esquena de la 
defensa visitant per superar 
el porter en el mà a mà. Ja a 
les acaballes del partit, sense 
opcions de puntuar, Amine 
va aconseguir el seu doblet 
en una segona jugada aprofi-
tant una pilota morta dins de 
l’àrea.

Borgonyà 2

Pepe, Cuevas (Àlex Sánchez, min 59), 
Edu, Font (Gil, min 67), Ton (Òscar, 
min 46), Gacio, Raül (Díaz, min 84), 
David, Eloi, Campayo (Àlex Moreno, 
min 67) i Èric.

Centelles 6

Pol, Soufyane, Aitor (Pau, min 72), 
Oriol, Company, Pla, Gerard, Àlex 
(Cèsar, min 59), Arisa (Adrià Ortega, 
min 80), Aniol (David, min 72) i 
Adrià Blasi (Campasol, min 59).

ÀRBITRE: Eduard Garrido. 

GOLS: 1-0, Raül, min 8 (fort xut des de la frontal); 1-1, Aniol, min 11 (sorprèn 
la defensa); 1-2, Gerard, min 13 (aprofita una indecisió entre el porter i la 
defensa); 2-2, David, min 27 (fort xut que sorprèn el porter); 2-3, Adrià Blasi, 
min 42 (xut des de l’àrea petita); 2-4, Company, min 70 (agafa l’esquena de 
la defensa); 2-5, Soufyane, min 78 (finalitza una contra); 2-6, Cèsar, min 84 
(aprofita una indecisió de la defensa).

Roda de Ter

EL 9 NOU

El Roda de Ter va golejar el 
Seva per situar-se líder en 
solitari amb ple de victòries. 
Els locals van dominar durant 

la primera part i de seguida 
es van avançar en el marcador 
al transformar Said un clar 
penal. Els locals van fer que 
el Seva no es trobés còmode 
sobre el terreny de joc, però a 
mida que passaven els minuts 

Roda de Ter 5

Sergi, Nico, Said, Biel, Munts 
(Miquel, min 66), Stephen, Alivia 
(Sala, min 66), Fabregó, Fabra 
(Vidrier, min 55), Rodríguez (Bernat, 
min 75) i Tordera (Herrero, min 75).

Seva 2

Sanglas, Jordà, Quintana, Joel, Bou 
(Dídac, min 55), Reinon (Mitjavila, 
min 26), Héctor (Ot Valls, min 66), 
Andrid (Amine, min 55), Manel 
(Miquel, min 46), Busquets i Yancarlos.

ÀRBITRE: Jesús Martínez.

GOLS: 1-0, Said, min 10 (de penal); 2-0, Stephen, min 44 (finalitza una contra); 
3-0, Alivia, min 53 (guanya un u contra u amb el porter); 3-1, Amine, min 58 
(remata una passada); 4-1, Alivia, min 65 (remata una passada des de la frontal); 
5-1, Biel, min 68 (rep la pilota a l’esquena de la defensa i guanya el mà a mà amb 
el porter); 5-2, Amine, min 89 (aprofita una pilota dins de l’àrea en una segona 
jugada de falta).
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Jan Moral celebra amb la seva afició el 4 a 1 i el seu triplet particular en un gran partit del davanter local

tècnic Abel Arisa, que afe-
gia que “aquest és el joc que 
volem que es porti a terme i 
que tota la plantilla estigui 
motivada per poder jugar”. 
Finalment, Arisa destacava 
que “estem molt contents 
perquè a més és un derbi, i 
aquí es viu molt. Està clar  
que volíem guanyar però no 
ens esperàvem aquest resul-
tat tan ampli, encara que 
crec que és just pel que s’ha 
vist durant tot el partit”. 

La segona part es va 
fer molt llarga per a un 
Castellterçol desgastat, físi-
cament i anímicament: “No 
és la primera vegada que 
venim aquí i que ens posem 
per davant en el marcador, 
però després no sabem 
jugar”, comentava un aba-
tut Adrià Relats, tècnic 
del Castellterçol, al final 
del partit. “Quan encai-
xem gols, mentalment ens 
ensorrem”, afegia Relats, 
que va voler felicitar el 
Moià per la victòria: “És un 
equip molt treballat i han 
estat molt millor durant tot 
el partit”. 

El festival golejador del 
Moià hauria pogut ser 
encara més alt. En el 61 
va marcar Bilaly, posant la 
maneta de gols al marcador. 
La festa dels jugadors del 
Moià damunt del terreny 
de joc la va continuar una 
afició entregada a l’equip 
que va gaudir d’una gran 
golejada a l’etern rival, 
després d’una derrota i un 
empat en els darrers prece-
dents disputats a Moià.  

Voltregà i Pradenc es 
reparteixen els punts

Tona B 1

Pali, Clares, Vilaregut, Mancera, 
Puig, Pérez, Mendo (Codina, min 22), 
Ibai, Quintana, Salvans (Bayés, min 
78) i Pujol (Company, min 78).

Sant Feliu Codines 2

Villar, Cunill, Vilardell, Pujol, Marín 
(Calvo, min 59), Garcia (Josue, min 
89), Castro, Palau, Turon (Duarte, 
min 78), Posas i Verduguez.

ÀRBITRE: Borja Aranda.

GOLS: 0-1, Garcia, min 26 (remata 
sol una passada enrere al segon pal); 
1-1, Clares, min 86 (remata una falta 
al segon pal); 1-2, Castro, min 88 
(remata de cap una falta).

La sort no acompanya 
el Tona B, que acaba 
perdent

Navàs 1

Escudé (Pol, min 70), Castella, Coll, 
Sunyer (Bertran, min 70), Alonso, 
Granados (Sánchez, min 70), Boix, 
Bach (Vila, min 70), Sabata (Sofian, 
min 70), Rivas i Torrabadella.

Santa Eugènia 2

Delgado, Codinachs (Esquivel, min 
46), Oliver, Pérez (Rachyd, min 46), 
Muntal, Fabregó (Dachs, min 78), 
Tuneu, Berrocal, Nogué, Piella i 
Alberch (Dan, min 72).

ÀRBITRE: Franciso Javier Sánchez. 
Va expulsar per doble amonestació el 
local Alonso (min 87).

GOLS: 0-1, Muntal, min 48 (de falta 
directa); 1-1, Boix, min 66 (en pròpia 
porteria a l’intentar refusar un 
servei de falta); 1-2, Alberch, min 
67 (finalitza una contra amb un xut 
creuat dins de l’àrea).

El Santa Eugènia 
perdona i acaba 
patint per guanyar

l’actual porter del Moià, Ari-
el López. 

Abans no van començar a 
caure els gols del Moià, el 
conjunt local, amb un gran 
joc, va fer anar darrere de 
la pilota els jugadors del 
Castellterçol, que amb un 
gran desgast físic no podien 
davant un Moià molt ràpid. 
Eloi Moral, al minut 23, va 
rebre una pilota a la fron-
tal, va fer una mitja volta i 
va superar el porter Jofre 
Delgado, que va fer la vista 
grossa pensant que la pilota 
anava a fora. Tres minuts 
més tard arribava el segon 
pel Moià i tenia els germans 
Moral de protagonistes amb 
assistència de Jan i gol per 
sota les cames d’Eloi. El 
Moià estava llançat a l’atac i 

la defensa no donava l’abast 
amb les accions dels ràpids 
davanters locals. Ever va 
salvar el tercer en el minut 
35, però abans del descans el 
Moià va tornar a marcar des-
prés d’una falta en la qual 
Coca va recollir el rebot per 
acabar rematant la pilota al 
fons de la xarxa. 

Si a la segona part el 
Castellterçol havia d’intentar 
reaccionar, el Moià ho va 
impedir només començar i 
amb un gol novament d’Eloi 
Moral, que amb un xut cre-
uat, posava el quart. Al Moià 
li entrava tot però ho feia 
amb un gran joc: “La idea és 
tenir la pilota, i que aquesta 
arribi a dalt perquè tenim 
jugadors que en punta poden 
fer molt mal”, explicava el 

QUARTA CATALANA
Golejades per 
començar la Lliga  
en els grups 3 i 4
Vic Aquest cap de setmana va 
començar la Lliga als grups 
3 i 4 de Quarta. En el grup 
3, Sant Quirze de Besora i 
Voltregà B van golejar Vic 
Riuprimer B (6-0) i Ribetana 
(1-6), respectivament. També 
van guanyar el Cantonigròs 
al Taradell B (4-1), La Gleva 
al Santa Eugènia B (1-3), el 
Montesquiu al Calldetenes 
(2-3) i el Sant Miquel al 
Taradell C (2-3). En el grup 
4, l’OAR Vic B va golejar el 
Viladrau (2-7) i el Gurb B el 
Collsuspina (0-5). També van 
guanyar el Tona C al Sant 
Feliu Codines B (1-4) i el Sant 
Julià B al Balenyà (2-3). En el 
grup 27, el Ripoll va perdre 
amb el Sant Gregori (4-1).

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

EL9NOU.CAT

L’Aiguafreda, amb dos gols 
matiners, venç el Folgueroles

Sant Hipòlit de Voltregà

EL 9 NOU

Repartiment de punts entre 
el Voltregà i el Pradenc en 
una primera part de domini 
visitant que als cinc minuts 
va disposar d’una gran ocasió 
que va aturar Eloy. El Pra-

denc ho provava amb xuts 
des de fora de l’àrea i Saperas 
evitava el gol d’Omar poc 
abans del 0-1. A la represa, el 
Voltregà va dominar en algu-
nes fases i el Pradenc va esta-
vellar la pilota al pal. Omar va 
capgirar el marcador i en el 
descompte va arribar l’empat.

Voltregà 2

Eloy, Jordi (Aceituno, min 54), Bobi 
(Àngel, min 25 (Toneu, min 72)), 
Garrido, Font (Crosas, min 46), 
Toni, Guillem, Baró, Sánchez, Omar 
(Barquero, min 83) i Alfredo.

Pradenc 2

Saperas, Ouadie, Codina, Soler 
(Codinach, min 72), Nualart (Pont, 
min 72), Bou, Martín, Baroy (Casas, 
min 72), Camprubí, Bartrons i Vila.

ÀRBITRE: Nelson David Cardona.

GOLS: 0-1, Baroy, min 44 (remata una passada de la mort); 1-1, Omar, min 57 
(remata dins de l’àrea una centrada); 2-1, Omar, min 69 (remata de cap una falta 
lateral); 2-2, Codinach, min 93 (aprofita una pilota morta dins de l’àrea).

Aiguafreda

EL 9 NOU

L’Aiguafreda es va imposar 
al Folgueroles en un partit 
en què els locals van comen-
çar pressionant a dalt i en 
les tres primeres arribades 
a porteria van marcar dos 

gols. Això va donar tranquil-
litat als locals, que van cedir 
la pilota al seu rival però 
no li van permetre crear 
ocasions. A la represa, el 
Folgueroles va tenir més 
pilota i l’Aiguafreda va dis-
posar de diverses contres. Al 
descompte, va arribar el 2-1.

Aiguafreda 2

Rosell, Font, Fernández, Roger, Clara 
(Adriàn, min 80), Colominas, Bach 
(Marsal, min 54), Reverter, Munté 
(Cuesta, min 60), Genís (Raulet, min 
54) i Matas (Prieto, min 60).

Folgueroles 1

Serra, Pujols, Suárez, Arnau, Espona, 
Aguirre, Parramon (Ortiz, min 46), 
Gil (Martí, min 69), Codinachs 
(Casas, min 83), Cubi (Marc, min 76) 
i Roger.

ÀRBITRE: Sandra González. 

GOLS: 1-0, Roger, min 8 (aprofita el refús del porter i remata sense oposició); 
2-0, Bach, min 16 (remata de cap al segon pal una centrada); 2-1, Marc, min 94 
(xut fort al segon pal des de dins de l’àrea després d’una centrada).

Tercera Catalana

GRUP 5

Borgonyà, 2 - Centelles, 6
Aiguafreda, 2 - Folgueroles, 1
Ol. La Garriga, 4 - Caldes Montbui B, 3
Roda de Ter, 5 - Seva, 2
Voltregà, 2 - Pradenc, 2
Moià, 5 - Castellterçol, 1
Tona B, 1 - St. Feliu Codines, 2
Navàs B, 1 - Sta. Eugènia, 2
Descansa: St. Vicenç

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

GRUP 19

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

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

Torelló El Club Bàsquet 
Torelló continua exportant 
talent fora de la comarca 
d’Osona. Si la temporada 
passada fins a cinc juga-
dores van marxar a clubs 
de primera línia femenina 
com el Barça o el Mataró, 
enguany ha estat la part 
masculina la que ha rebut 
propostes per fer el salt a un 
dels grans conjunts catalans. 
El jove Biel Vallés ha fitxat 
pel Joventut de Badalona i 
s’incorpora a l’Infantil de 
primer any. Vallés ha format 
part del Club Bàsquet Torelló 
des de ben petit i ha jugat 
a l’escoleta, al Premini i al 
Mini. L’última temporada va 
jugar al Mini de la categoria 
Nivell A.

LLIGA CATALANA EBA

Sant Feliu de Llobregat

EL 9 NOU

El CB Vic-UVic va marxar de 
Sant Feliu amb molt bones 
sensacions després d’empor-
tar-se la primera victòria de 
la temporada, amb un domini 
total des de l’inici del partit i 
amb un molt bon joc coral. 

El partit va començar tal 
com l’havia plantejat el tèc-
nic Sergi Fortes, amb una 
defensa zonal que els locals 
no van saber com atacar-la. 
Des del principi els vigatans 
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Una acció del partit de dissabte a la tarda

van sortir a la pista amb una 
gran intensitat i van apro-
fitar els dubtes en atac del 
Santfeliuenc per allunyar-se 
al marcador. El primer perí-
ode va acabar amb un con-
tundent 9 a 23, que va deixar 
molt tocat els locals la resta 
del partit i pràcticament ja el 
deixava sentenciat.

En el segon quart (14 a 22) 
els jugadors del CB Vic van 

seguir amb un ritme molt 
alt, deixant els locals sense 
opcions d’enganxar-se al 
marcador. Els vigatans van 
signar uns quants parcials de 
gran importància, que els va 
permetre escapar-se encara 
més al marcador i van marxar 
a la mitja part amb una dife-
rència de 27 punts, 23 a 50.

Així i tot, el CB Vic va 
sortir a la segona part sen-

L’equip de Sergi Fortes gaudeix de molt bones sensacions en el seu primer partit de lliga

El CB Vic-UVic debuta a la lliga 
amb una victòria contundent 

PRIMERA CATALANA

Tona, 80  
Blanes, 64
Tona El Tona va guanyar en 
el seu debut a casa. Els juga-
dors del Tona van corregir 
els errors de la jornada passa-
da i van sortir molt encertats 
a pista. Al primer quart van 
aconseguir un parcial de 10 
punts i al segon van arribar 
a ficar-se 16 punts amunt. 
Així i tot, amb el gran encert 
dels de Blanes en atac, els 
visitants van arribar a posar-
se a només 3 punts, però amb 
l’ajuda del públic el Tona va 
tornar-hi a posar més intensi-
tat i va aconseguir mantenir 
la distància.

Tona: Parareda (17); 
Fuentes (6); Valls (5); Lleo-
part (19); Company; Coromi-
na (6); Garrucho (7);  Martí 
Terricabres (5); Oriol Terri-
cabres (8); Pares (7).

Palamós, 77  
CB Vic UVic 2, 88
Palamós El CB Vic-UVic 
2 s’estrena amb victòria 
fora de casa contra un rival 
complicat. Els vigatans van 
començar el partit amb falta 
de ritme i als locals els hi 

van fer pagar, però el CB Vic-
UVic 2 va començar a moure 
molt bé la pilota i van arribar 
a la mitja part amb 10 punts 
per sobre. Els jugadors del 
Vic van estar molt encertats 
a la línia de 3 punts en el 
tercer quart i es van arribar 
a posar a 25 punts, però els 
locals no es van donar per 
vençuts i a l’últim quart van 
aconseguir tornar a posar la 
por al cos als vigatans.

CB Vic UVic 2: Osul (9); 
Boix (6); Subiranas (17); De 
Prada (13); Pallares (6); Ser-
ra (13); Prat (12); Bartes (0), 
Viñeta (8), Armenteres (4), 
Arumi.

SEGONA CATALANA

Torelló, 61  
Quart, 77

Torelló El Torelló s’estre-
na a casa amb una derrota 
i segueix a la recerca de la 
victòria. El partit va estar 
molt igualat, sobretot els tres 
primers quarts, però els visi-
tants van estar més encertats 
en atac i de mica en mica es 
van anar distanciant a poc a 
poc. I a l’últim quart els juga-
dors del Torelló van baixar 
la intensitat i els visitants no 

ho van deixar escapar.
Torelló: Palacios (4); 

Cruz (15), Fernández (7); 
Montserrat (7); Sabates (4); 
Datsira (6); Pratdesaba (10); 
Carrillo (8), Mas; Ricart; 
Font.

Ripoll, 72  
Torroella, 71
Ripoll El Ripoll s’emporta la 
victòria a l’últim minut con-
tra el Torroella. Partit molt 
complicat pels ripollesos, que 
van tenir molts problemes 
per defensar a la pintura i 
penetrar la seva defensa en 
zona per culpa del pivot de 
Torroella. Així i tot, els locals 
van saber portar la iniciativa 
en un partit d’anada i torna-
da i emportar-se la victòria 
amb un triple clau.

Ripoll: Montenegro (3); A. 
Fernandez; Camprubí (14); 
Burgos (11); Cunillé (1); 
Formatge (5); G. Fernández; 
Costa (11); Vilalta (11); Bor-
ras (13); Casadesús (3).

Tordera, 73  
Vilatorta, 86
Tordera Primera victòria de 
la temporada del Vilatorta en 
un partit molt disputat con-
tra el Tordera. El partit no 

començava bé pels jugadors 
del Vilatorta, que van comen-
çar perdent amb un parcial 
de 9 a 0, però es van aconse-
guir refer i van acabar el pri-
mer quart 24 a 23. El segon 
període (17-29) el Vilatorta, 
ja es va posar per davant 
amb molt bones accions tant 
d’atac com en defensa. Els 
jugadors del Vilatorta van 
aconseguir defensar aquesta 
distància durant la segona 
part, on hi van haver uns 
quarts molt igualats, però els 
locals no van ser capaços a 
acostar-se al marcador.

Vilatorta: Calahorro; 
Polanco (2); Nualart (20); 
Garrote (41); López (9); Gal-
vez (3); Aranda (2); Espaule-
lla; Vila (9).

FEMENÍ PRIMERA

Femení Osona, 72 
Lloret, 35

Vic Les jugadores del Feme-
ní Osona superen contun-
dentment al Lloret. Tot i 
les baixes de les locals, van 
aconseguir una altra victòria. 
Des del començament, les 
osonenques van sortir molt 
intenses en defensa i amb 
bons percentatges de tir, tant 

interior com exterior. Així 
es va reflectir al marcador a 
la mitja part, amb una dife-
rència considerable, 35 a 15. 
La bona actitud va continuar 
durant la segona part i tan 
sols es van relaxar al tram 
final del partit.

Femení Osona: Parareda 
(4); Roma (10); Codina (4); 
Guell (2); Muñoz (5); Roselló 
(14); Plans (9); Garcia (5); 
Alba (5); Viñolas (6); Morató 
(8).

FEMENÍ SEGONA

Torelló, 54  
Quart, 59

Torelló Partit molt igualat 
de principi a final, que acaba 
en derrota pel Torelló. Les 
jugadores del Torelló van 
començar dominant, però les 
lesions els hi van jugar una 
mala passada. Les locals van 
arribar a l’últim quart per 
davant al marcador, però als 
dos últims minuts anaven 
faltats de forces i el Quart va 
aconseguir remuntar. 

Torelló: Soler; Ayats (13), 
Guerra (2); Muniesa (4); 
Jorquera (5); Montero; Bigas 
(3); Vila (16); Soler (3), 
Roma (8).

se relaxar-se i imposant el 
seu joc a la pista rival. El 
Santfeliuenc va intentar 
aguantar tot el que va poder, 
però ja el tercer quart (13 a 
22) es va desinflar i van dei-
xar de fer el seu joc. 

L’últim quart de l’enfron-
tament (12 a 29) va seguir en 
la mateixa línia i les distànci-
es al marcador es van ampliar 
cada cop més. La segona mei-
tat del partit també va servir 
per donar minuts a Miki Oli-
va i Nacho, que tornaven de 
lesió, i també a tres jugadors 
del Sènior 2.

CB Santfeliuenc 48

Goodman (14), J. Martín (18), S. 
Diallo (3), S. Martín (4), Corral –cinc 
inicial–, Saiz (2), Campoy (7), Vera, 
Hernández, Da Costa.

CB Vic-UVic 101

Tomeu (9), Vidal (5), Iglesias (10), 
Coderch (9), Pujolreu (23) –cinc 
inicial–, Toure (10), Colado (8), 
Condes (7), Vidal (2), Oliva (8), 
Canal (10).

ÀRBITRES: Guillem Alcañiz i Isaac 
Garcia. 

Parcials: 9-28, 14-22, 13-22, 12-29.
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Biel Vallés

LLIGA EBA. GRUP C-3

Santfeliuenc, 48 - CB Vic-UVic, 101
Girona B, 79 - Mataró, 77
Sol Gironès Bisbal, 70 - Artés, 63
Andratx, 52 - Palma, 59
Navàs, 82 - Quart, 67
A. Moncayo, 47 - Barça, 63

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- rCB Vic-UVic ................. 1 1 0 101 48 2
 2.- rBarça ...............................1 1 0 63 47 2
 3.- Navàs .................................1 1 0 82 67 2
 4.- Palma ................................1 1 0 59 52 2
 5.- Sol Gironès Bisbal ...........1 1 0 70 63 2
 6.- Girona B ............................1 1 0 79 77 2
 7.- Mataró ..............................1 0 1 77 79 1
 8.- Artés .................................1 0 1 63 70 1
 9.- Andratx .............................1 0 1 52 59 1
 10.- qQuart...............................1 0 1 67 82 1
 11.- qA. Moncayo ....................1 0 1 47 63 1
 12.- qSantfeliuenc...................1 0 1 48 101 1
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Daria Domova i Roger Pascual, 
campions del Joan Mir de Torelló
El tennista vigatà Kenneth Rabinad queda subcampió del torneig masculí

Els dos guanyadors, en un moment de les seves finals

Torelló

Arnau Casas

La russa Daria Domova i 
Roger Pascual, de Vinaròs, 
van quedar campions del 
dinovè International Tour-
nament U16 Joan Mir “in 
memoriam”, que es va dis-
putar al Club Tennis Torelló 
fins aquest diumenge al mig-
dia. Malgrat l’amenaça de 
pluja, les finals es van poder 
disputar amb normalitat. Pri-
mer, Domova es va enfrontar 
a la romanesa Daria-Maria 
Anghel, i no li va deixar cap 

opció per endur-se el títol 
ja que va guanyar el partit 
en dos sets, 6 a 1 i 6 a 0. En 
el segon set, Anghel es des-
esperava davant cada punt 
que aconseguia la tennista 
russa, que va demostrar mol-
ta superioritat en un partit 
que va durar poc més de tres 
quarts d’hora.

Llavors, es va disputar la 
final masculina, en la qual 
participava el tennista viga-
tà Kenneth Rabinad, però 
no es va poder coronar amb 
el trofeu de campió davant 
Roger Pascual, l’únic fina-

lista esquerrà. El primer set 
va estar molt igualat fins al 
final (7-5), els dos jugadors 
es van fer forts quan tenien 
el servei a favor. En el segon 
set, però, Rabinad no va 
tenir gens de sort i va anar a 
remolc des de l’inici. Pascu-
al va començar a agafar un 
avantatge molt important 
fins que va aconseguir el 6 a 
1 per guanyar un partit que 
va durar una hora i mitja 
aproximadament. El temps 
va aguantar durant tot el 
matí i de mica en mica es va 
començar a acostar gent a 

veure el torneig, fins al punt 
que hi va haver un centenar 
d’espectadors en la final 
masculina. 

Després del partit, el 
jugador del Club Tennis 
Vic i subcampió del torneig 
explicava que “aquesta set-
mana he estat en un molt 
bon nivell, però al final no 
he pogut guanyar perquè en 
Roger m’ha dominat sobretot 
al segon set”, i afegia que 
“m’ha trencat el servei ràpid 
i m’ha costat molt tornar a 
començar, però en general 
estic molt content del tor-

neig que he fet”. Rabinad 
va donar les gràcies al seu 
entrenador, en Joan, i a la 
seva família per venir cada 
dia a animar-lo. El seu rival 
i campió apuntava que “al 
principi m’ha costat una mica 
perquè en Kenneth serveix 
molt bé, però en el segon set 
he començat sense fallar i he 
aguantat el meu servei”. A 
més, Pascual destacava que 
no sabia si jugaria el torneig 
perquè havia vingut com a 
wild card, i “al final marxo 
campió”.

Posteriorment a les finals, 
es va fer l’entrega de premis 
sobre la mateixa pista on 
s’havien disputat les finals. 
Xavier Miranda, president 
del Club Tennis Torelló, va 
rebre el premi distintiu com 
a club d’excel·lència de la mà 
del president de la Federació 
Catalana de Tennis, Jordi 
Tamayo, que també va estar 
present en la cerimònia final 
del torneig. Tamayo va expli-
car que aquest premi permet 
que “els nens i nenes del club 
tinguin llicència federativa i 
els tècnics estiguin inscrits al 
Registre Oficial de Professi-
onals de l’Esport a Catalunya 
(ROPEC)”. A més, Joan 
Sadurní, un dels responsa-
bles del Club Tennis Torelló, 
es mostrava molt satisfet, 
“ha sortit un torneig molt 
digne i amb bona qualitat”, i 
afegia que “tenim ganes de 
recuperar la plena normalitat 
i, de cara a l’edició següent, 
poder tornar a celebrar el 
torneig al maig”. A Torelló, 
aquests dies hi han competit 
tennistes de 22 nacionalitats 
diferents i l’any vinent el 
torneig Joan Mir, que forma 
part del Tennis Europe, cele-
brarà la vintena edició. 

Rodríguez 
i Serrano 
s’emporten la 
Copa Derbi Variant

Olost Les 3h Resistència 
Derbi Variant Olost de Llu-
çanès d’aquest diumenge 
van tenir com a guanyadors 
en la categoria Elit la pare-
lla formada per Alberto 
Rodríguez i Aaron Serrano, 
que van fer un total de 101 
voltes, seguits de Joan Planas 
i Franc Serra amb les matei-
xes voltes. La tercera posició 
va ser per a Gerard Arabia i 
David Bigas, amb 96 voltes. 
En Màster van imposar-se 
Jordi Curells i Jordi Rodes, 
amb 96 voltes, per davant 
de Kirian Hernández i Èric 
Ibáñez, amb 95, i Domingo 
López i Antonio Carretero, 
amb 90. En Clàssiques els 
millors van ser Benjamí Vila 
i Carlos Riera, amb 95 voltes; 
en Derbi Variant, Jordi Cos-
tajussà i Jordi Costajussà; en 
Proto, Miguel Hernández i 
Gerard Junquera, i en Sèrie, 
Èric Almero i Yeray Altés. 

Nova victòria 
de Pep Bassas 
a l’ERC3 
Fafe (Portugal) El pilot 
de Seva Pep Bassas 
està disposat a guanyar 
aquesta temporada 
l’ERC3 que l’any passat 
se li va escapar per la 
suspensió d’una prova 
a causa de la Covid-19 i 
aquest cap de setmana 
va sumar una nova vic-
tòria. La va aconseguir 
al ral·li portuguès Serras 
de Fafe i és la tercera 
que assoleix aquesta 
temporada (amb Roma 
i Barum) en la categoria 
de bronze del Campionat 
d’Europa al costat del 
seu copilot, Axel Coro-
nado. Bassas va superar 
en 54.1 segons el seu 
màxim rival en la lluita 
pel títol, el pilot francès 
oficial de Renault, Jean-
Baptiste Franceschi. 
“Ha estat un ral·li molt 
dur. El primer dia ens va 
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ploure bastant, hi havia boira 
i fang però vam aguantar bé 
fins que el primer va fallar i 
ens vam posar davant. Aquest 
diumenge ja hem pogut cór-
rer millor i hem mantingut 
la distància”, deia a l’acabar 
el pilot osonenc. Bassas, que 

fa uns dies no va poder com-
petir en l’anterior prova, el 
Ral·li de les Açores, després 
de patir una forta sortida 
de carretera que va deixar 
el vehicle malmès, torna a 
entrar d’aquesta manera en 
la lluita pel títol. “Estem molt 

contents perquè escurcem 
distàncies i ara estem a tres 
punts. Llàstima de la sortida 
d’Açores perquè ho teníem 
ben encaminat, però continu-
em lluitant”, afegia el pilot 
del The Racing Factory, a qui 
agraïa la feina feta.



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 4 d’octubre de 2021 31Poliesportiu

El podi és osonenc
Joana Ullastre, Gerard Casadesús i Paula Muntalà ocupen les posicions d’honor de la 
prova reina del Raid Hípic Internacional Vic-Osona, que era Campionat de Catalunya
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La guanyadora del CEI* de 100km, Maria Dulcet, en un moment del recorregut

Vic

Esther Rovira

Els genets i cavalls d’Osona 
van mostrar una vegada més 
el seu domini de la disciplina 
i dissabte van regnar a casa 
en la setena edició del Raid 
Hípic Internacional Vic-
Osona - Trofeu Ciutat de Vic 
- Memorial Xevi Dachs, que 
va aplegar una vuitantena de 
binomis participants repar-
tits en quatre proves. No hi 
va faltar presència interna-

cional, sobretot d’italians 
i francesos, que van voler 
competir en un circuit que 
l’any que ve serà l’escenari 
del Campionat d’Europa de 
joves genets i del Mundial de 
cavalls joves. 

“Estem molt contents de 
com ha anat tot en aquesta 
setena edició. Hem hagut de 
lamentar un accident de frac-
tura de tíbia i peroné d’un 
genet a causa d’una coça d’un 
cavall a l’inici, però la resta 
ha anat molt bé. Sí que hem 

de dir que ha estat un raid 
dur per la calor i els cavalls 
ho han notat, de manera que 
han anat més a poc a poc 
de l’habitual”, explicava a 
l’acabar Anna Maxenchs, pre-
sidenta de l’Endurance Club 
Hípic, organitzador d’una 
cita plenament consolidada 
al calendari. Enguany cons-
tava d’un CEI2* de 120,5km, 
la prova absoluta i reina, i 
un CEIYJ2**, de la mateixa 
distància per a joves genets 
i júniors, els quals eren tots 

dos Campionat de Catalunya. 
També es van disputar un 
CEI1* de 100km i un CEN1*, 
tots dos de 100km.

A la cursa estrella, els par-
ticipants van sortir en grup 
però a partir de la tercera 
fase els osonencs Joana Ullas-
tre amb Jilguero II Ex Clavijo 
de Guad, Gerard Casadesús 
amb Dali de Tensonnives i 
Paula Muntalà amb Ghzaiel 
es van distanciar fins que 
abans de la quarta fase Mun-
talà, que competeix per la 

quadra d’Àlex Luque, va fer 
penalty en la inspecció i això 
va permetre a la parella del 
Juma’s Team marxar en soli-
tari i creuar la meta junts, de 
manera que amb un segon de 
diferència la victòria i el Cam-
pionat de Catalunya van ser 
per a l’amazona de Vilalleons. 
“Els dos cavalls han respost 
molt bé i jo amb el meu he 
disfrutat molt. Estem molt 
contents”, afirmava a l’arri-
bada la jove de 16 anys, que 
el passat mes de setembre ja 
va formar part de la selecció 
estatal que va participar al 
Campionat del Món de raid 
Júnior i que dissabte s’es-
trenava amb un títol Sènior. 
Muntalà va acabar tercera, a 
10 minuts 17 segons d’Ullas-
tre i Casadesús.

D’altra banda, al podi del 
CEIYJ2* hi van pujar en 
primer lloc Andrea Trujillo 
amb Persa del Falot, que es 
va imposar per un segon a 
l’esprint a la vigatana Clara 
Latorre a lloms d’Egipte Cost, 
mentre que Ferran Torres va 
ser tercer amb Bailaora MC 
52.54, a 1min 7 segons de la 
vencedora. D’aquesta mane-
ra, el títol català va recaure 
en Latorre, seguida de Torres 
i Laura Fernández, que va ser 
cinquena amb Vasallo JM 75, 
darrere la francesa Jullien 
Garance. Al CEI1* la victòria 
va ser clara i contundent per 
a Maria Dulcet amb GA Eira, 
que va arribar 12 minuts i 42 
segons abans que el segon 
genet que va qualificar, Joan 
Miranda, amb el Cinc Mir. La 
tercera posició va ser per a la 
francesa Julia Montagne a 26 
minuts i 1 segon de Dulcet. 
En el cas de la prova estatal, 
el CEN1*, només van poder 
acabar Gerard Parés amb Sea 
Biscuit i Jordi Puig amb Dun-
cane du Croate, que hi va 
invertir 6 minuts i 54 segons 
més. 

El CPA Tona, sisè al Mundial de 
patinatge de xous petits

Asunción (Paraguai) L’estrena del CPA Tona al Campionat 
del Món de patinatge artístic de grups de xous –pel qual havi-
en fet una recollida de diners per finançar el viatge– va ser 
amb una destacada sisena posició per al grup petit de com-
petició amb la coreografia Gravity, amb un total de 116.100 
punts. La victòria se la va emportar el conjunt italià Roma 
Roller Team amb la peça Incubus (125.900 punts), seguit del 
català Matadepera amb Salem (124.100 punts) i el brasiler 
CRSG amb 82 Boulevard de Clinchy (122.100 punts). A tocar 
de les posicions d’honor hi van acabar un altre català, el CP 
l’Aldea amb Talk me (121.700 punts), l’italià Deja vu amb 
El poder de la seducción (119.800 punts) i el CPA Tona que 
entrena Pere Marsinyach. “No va sortir el millor ball però un 
Mundial és una pressió més gran i es fa en una pista diferent. 
És molt difícil i per tant les patinadores estan contentes. Era 
moment de disfrutar i no tant de mirar la classificació. L’ob-
jectiu de la temporada era arribar aquí i després aconseguir 
diners pel viatge”, explica el president tonenc, Rafel Torres, 
que va acompanyar l’expedició. La competició continua tota 
la setmana i dissabte que ve serà el torn de l’altre conjunt 
osonenc amb bitllet per al Mundial, el grup gran del CPA 
Tona, que buscarà signar una bona actuació entre els grans 
noms de la disciplina com són l’Olot. L’objectiu serà el mateix 
de tancar la temporada gaudint a la màxima competició. 
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BEISBOL SEGONA

Vic Bat, 17  
Tarragona Black, 6
Vic Primera victòria del Vic 
Bat en la Copa Catalunya 
davant del Tarragona Black, 
que no va tenir res a fer con-
tra una afilada ofensiva local. 
La primera jornada de la com-
petició es va haver d’ajornar 
per motius organitzatius, 
però això no va frenar el con-
junt vigatà, que va reservar 
totes les forces per la visita 
dels tarragonins. Aquests 
van aconseguir avançar-se en 
la primera entrada, però el 
vessant ofensiu del Vic Bat va 
estar intractable, i a mig par-
tit la diferència a l’electrònic 
ja era de sis carreres. Com-
binant la potència ofensiva 
amb una defensa sòlida, els 
locals van aconseguir deixar 
el Tarragona a zero en fins a 
quatre ocasions, rematant-los 
en la cinquena entrada, amb 
una estocada de set carreres 
que va deixar el definitiu 17 
a 6 al marcador final, sumant 
la primera victòria del campi-
onat de tardor.

Vic Bat: Martos, Jutglà, 
Hernández, Bernais, Pérez, 
Acevedo, Ortega, Roa, Sevilla 
i Florentino.

FUTBOL SALA NACIONAL

Betània, 4  
EFS Ripoll, 0
Barcelona El Ripoll perd el 
primer partit de la tempora-
da contra el Betania Patmos, 
excampions de lliga. Els 
ripollesos van entrar freds al 
partit i només començar van 
encaixar dos gols en contra. 
A partir d’aquí, el partit se’ls 
va complicar encara més i 
van arribar 4-0 a la mitja 
part. Al segon temps hi va 
haver una bona reacció dels 
jugadors de Ripoll, però no 
va ser suficient per acostar-
se al marcador.

EFS Ripoll: Kleiber, 
Aldoma, Orriols, Márquez, 
Esquis, Zerri, Serrador, Pine-
da i Ramírez.

FUTBOL SALA DIVISIÓ HONOR

Manlleu, 3  
Sant Julià Ramis, 4

Manlleu Derrota del Man-
lleu per la mínima, que ho 
va intentar fins al final. Els 
manlleuencs van generar 
moltes ocasions durant el 
primer període, però no van 
ser capaços de materialitzar-

les, mentre que el conjunt 
rival va aprofitar tres contra-
atacs per posar-se per davant 
en el marcador. Abans del 
descans, el Manlleu escurça-
va diferències amb una dia-
na. A la represa, els visitants 
tornaven a aprofitar un con-
traatac per ampliar l’avantat-
ge. Els manlleuencs ho van 
intentar fins al final, però la 
bona actuació del porter i el 
desencert de cara a porteria 
els va negar les opcions d’em-
patar el partit.

Manlleu: Vidal, Alcántara, 
González (1), Abdelkarim 
i Zouhair. També Adrià, 
Mohamed, Yassin, Marcos, 
Ayoub, Isaac i Moreno (2).

HANDBOL TERCERA

Pau Casals, 20 
Vic, 23

Sabadell Partit igualat el 
que van disputar aquest cap 
de setmana el Pau Casals 
i l’Handbol Vic amb unes 
defenses que van ser millor 
que les davanteres. El Vic 
va anar sempre per davant 
en el marcador gràcies als 
gols sobretot de Puig, Aniol 
i Albert. A la segona part, els 
vigatans dominaven de sis i 

al final els locals es van acos-
tar, però això no va impedir 
al Vic poder començar la 
temporada amb una bona 
victòria a domicili. 

Vic: Gerard, Andreu (1), 
Guillem Barceló, Puig (5), 
Aniol (4), Sergi (2), Albert 
(4), Nil S. (3), Chema (1), 
Isaac (1) i Sala (2).

RUGBI DIVISIÓ HONOR

Carboners B, 7  
Osona RC, 42

Barcelona Victòria dels 
Crancs en el primer partit de 
lliga. Els osonencs van sortir 
molt concentrats i en els pri-
mers minuts del partit van 
aconseguir inaugurar el mar-
cador. Els Crancs van domi-
nar el primer període i van 
marxar al descans amb un 
resultat de 0 a 25. A la repre-
sa, els osonencs van continu-
ar amb el control del partit 
i van aconseguir anotar tres 
marques més, per deixar un 
resultat final de 7 a 42.

Osona RC: Nauti, Cuixes, 
Michael, Quico, Toni, Jaume, 
Carapapa, Prieto, Willow, 
O’conell, Willy, Murdok, 
Annas, Bruno i Menna. Tam-
bé Gio, Sevilla, Totxo, Sindi, 

Trox, Abraham, Parkal, Guiu, 
Diego, Raül i Superdrinker. 

Ripollès RC, 17  
Carboners, 40
Girona Derrota del Ripollès 
RC contra el Carboners, tot 
i un bon primer període. El 
conjunt ripollès va dominar 
el primer temps i va aconse-
guir marxar al descans amb 
un marcador favorable de 17 
a 12, i amb domini del joc. En 
el segon temps, el Ripollès 
RC no va poder mantenir 
el ritme dels rivals per l’es-
cassetat de canvis amb què 
comptava l’equip. Tot i això, 
el conjunt ripollès va plantar 
cara als Carboners, que es 
van fer amb el domini del 
partit i van aconseguir cap-
girar el marcador i posar-se 
per davant. El gran nombre 
de canvis al conjunt rival 
els va permetre imposar 
un ritme de joc més alt que 
el Ripollès RC no va poder 
seguir durant el segon perí-
ode. Malgrat la derrota, el 
conjunt ripollès va realitzar 
un bon paper.

Ripollès RC: Josep, Marc, 
Oleguer, Eduard, Jaume, Joel, 
Xavier, Adrià, Jordi, Arnau, 
David, Medir, Pol, Fernando 
Federico, Jordi i Diego.

Jofre Cullell i Lluc Coma s’emporten les 2h  
de resistència amb BTT de les Masies de Roda

Les Masies de Roda No hi va haver sorpreses i el mundialista Jofre Cullell 
(a la foto) i Lluc Coma (Primaflor Mondraker-Irontech) van imposar-se dis-
sabte amb autoritat a les 2 hores de resistència amb BTT de les Masies de 
Roda. En segona posició i sempre molt a prop dels guanyadors van acabar-
hi Gerard Minoves i Toni Olivares (The Cyclery- Linbikes), mentre que en 
tercera posició i ja una mica més distanciats s’hi van classificar Pau Egeda i 
David Puig (Biking Point). La prova, que enguany va batre el rècord de par-
ticipació, amb 85 equips a la línia de sortida, estava organitzada un any més 
pels bikers del Club BTT Cases Noves, que van preparar un recorregut de 3,5 
quilòmetres a consciència i tenint en compte tots els detalls, zones peralta-
des i salts i amb el recorregut marcat al 100%. El resultat va ser un circuit 

molt tècnic i exigent que va agradar als participants, que van elogiar tant el 
recorregut com l’organització. “Tenim una satisfacció total. Vam encabir deu 
equips més dels que teníem previstos per la demanda que vam tenir i la gent 
va disfrutar molt, sobretot els més petits. Ens han plogut els elogis i estem 
molt contents”, afirmava a l’acabar el president del Club BTT Cases Noves, 
Jaume Riera. Les guanyadores en Fèmines van ser Núria Ferrer i Aina Picas 
(Mun’s Pride), mentre que la classificació mixta la van vèncer Oriol Sirera i 
Mireia Sirera (Sirera). En Mini Júnior la victòria va ser per a Aleix Huescar i 
Abel Autet (Vic-ETB); en Júnior, per a Marcel Molist i Pau Pujol (Vic-ETB), 
i en Individual, per a Cristian Salazar. Els millors locals van ser Albert Mar-
tínez i Ricard Navarrete (Club BTT Cases Noves), mentre que per categories 
d’edat els millors Màsters 30 van ser Minoves i Olivares; els millors Màsters 
40, Egeda i Puig, mentre que en Màsters 50 van imposar-se Pere Salcedo i 
Felip Roquet (Portet Instal·lacions).
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Bàsquet

PRIMERA CATALANA. GRUP 3

Cabrera, 81 - Malgrat, 67
Ceset, 94 - Adepaf, 59
Bescanó, 70 - Pineda Mar, 54
Tona, 80 - Blanes, 64
Lloret, 52 - Salt, 46
Palamós, 77 - CB Vic-UVic 2, 88

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic 2 ................ 2 2 0 167 125 4
 2.- Bescanó .............................2 2 0 127 102 4
 3.- Tona ............................... 2 2 0 146 127 4
 4.- Cabrera .............................2 2 0 142 127 4
 5.- Ceset .................................2 1 1 154 124 3
 6.- Palamós ............................2 1 1 164 146 3
 7.- Pineda Mar.......................2 1 1 119 130 3
 8.- Lloret ................................2 1 1 100 125 3
 9.- Salt ....................................2 0 2 109 118 2
 10.- Blanes ...............................2 0 2 112 137 2
 11.- Adepaf ..............................2 0 2 119 155 2
 12.- Malgrat .............................2 0 2 125 168 2

SEGONA CATALANA. GRUP 2

Farners, 64 - Vilafant, 61
Torelló, 61 - Quart, 77
Ripoll, 72 - Torroella, 7
Tordera, 73 - Vilatorta, 86
Girona, 97 - Salt B, 60
Cassanenc, 74 - Nou Caules, 47

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Girona ...............................2 2 0 184 114 4
 2.- Ripoll ............................. 2 2 0 153 84 4
 3.- Farners ..............................2 2 0 129 123 4
 4.- Cassanenc .........................2 1 1 139 113 3
 5.- Quart .................................2 1 1 139 126 3
 6.- Vilatorta ........................ 2 1 1 163 154 3
 7.- Vilafant .............................2 1 1 127 129 3
 8.- Tordera .............................2 1 1 140 148 3
 9.- Torroella ...........................2 1 1 77 133 3
 10.- Torelló ........................... 2 0 2 122 147 2
 11.- Salt B .................................2 0 2 122 164 2
 12.- Nou Caules .......................2 0 2 101 161 2

TERCERA CATALANA. GRUP 4

CB Vic-UVic 3, 69 - Granollers 3, 46
St. Gervasi 2, 72 - Cardedeu, 73
Montmeló, 35 - Gramenet, 72
Tona B, 65 - L’Ametlla, 81
Llinars, 55 - Mollet C, 50
Canovelles, 75 - Bàsquet Neus, 54

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pGramenet .......................2 2 0 141 88 4
 2.- CB Vic-UVic 3 ................ 2 2 0 142 113 4
 3.- L’Ametlla ..........................2 2 0 151 127 4
 4.- Llinars ...............................2 2 0 111 99 4
 5.- Mollet C ............................2 1 1 134 106 3
 6.- Granollers 3......................2 1 1 124 112 3
 7.- Cardedeu ..........................2 1 1 140 145 3
 8.- Canovelles ........................2 1 1 118 132 3
 9.- sSt. Gervasi 2 ...................2 0 2 125 142 2
 10.- sBàsquet Neus .................2 0 2 103 131 2
 11.- qMontmeló ......................2 0 2 97 142 2
 12.- qTona B .......................... 2 0 2 116 165 2

SÈNIOR B. GRUP 1

St. Lleí-Vilanova B, 53 - La Roca, 73
Cabrils, 43 - St. Crist D, 48
Mir C, 65 - St. Pol, 64
La Llagosta, 43 - Vilatorta, 52
Les Franqueses B, 50 - Calella, 42
Bellvitge Groc, 73 - Vilassar Mar, 80
Descansa: Centelles-Tona

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- La Roca .............................2 2 0 151 120 4
 2.- St. Crist D .........................2 2 0 115 89 4
 3.- Les Franqueses B .............2 2 0 100 82 4
 4.- Vilatorta ........................ 2 2 0 99 86 4
 5.- Cabrils ..............................2 1 1 95 96 3
 6.- La Llagosta .......................2 1 1 99 102 3
 7.- Vilassar Mar .....................2 1 1 120 123 3
 8.- Mir C .................................1 1 0 65 64 2
 9.- St. Pol ................................2 0 2 112 117 2
 10.- Calella ...............................2 0 2 92 106 2
 11.- Bellvitge Groc ..................2 0 2 140 158 2
 12.- St. Lleí-Vilanova B ...........2 0 2 99 140 2
 13.- Centelles-Tona .............. 1 0 1 43 47 1

SÈNIOR GIRONA. GRUP 1

Llançà, 53 - Palafolls, 44
St. Julià Ramis, 34 - Soldatal Campdevànol, 70
Ripoll B, 46 - Olot, 55
Escolàpies Figueres, 39 - Begur, 85
Palamós Blau, 72 - Vall del Terri, 40
Descansa: Santjoanenc D, PS Salt

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Soldatal Campdevànol .. 2 2 0 133 84 4
 2.- Olot ...................................2 2 0 117 90 4
 3.- Llançà................................2 1 1 103 107 3
 4.- Ripoll B .......................... 2 1 1 104 109 3
 5.- Escolàpies Figueres .........2 1 1 108 123 3
 6.- Begur ................................1 1 0 85 39 2
 7.- Palamós Blau ...................1 1 0 72 40 2
 8.- St. Julià Ramis .................2 0 2 78 132 2
 9.- Vall del Terri ....................2 0 2 78 141 2
 10.- Santjoanenc D..................1 0 1 54 58 1
 11.- Palafolls ............................1 0 1 44 53 1
 12.- PS Salt ...............................0 0 0 0 0 0

SOTS-25 A. GRUP 1

Ceissa, 62 - Les Corts-UBAE, 46
Coll, 80 - Viladecavalls, 76
Ciutat Vella, 68 - Argentona, 76
La Garriga, 76 - Caldes, 49
Roda, 76 - Torelló, 63
AE PB9, 50 - St. Pere, 49

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- pArgentona ......................2 2 0 178 134 4
 2.- La Garriga .........................2 2 0 136 106 4
 3.- Ceissa ................................2 2 0 130 101 4
 4.- AE PB9 ..............................2 2 0 92 84 4
 5.- St. Pere..............................2 1 1 113 101 3
 6.- Roda ............................... 2 1 1 127 127 3
 7.- Ciutat Vella ......................2 1 1 122 128 3
 8.- Coll ....................................2 1 1 146 178 3
 9.- Torelló ........................... 2 0 2 120 136 2
 10.- Viladecavalls ....................2 0 2 131 148 2
 11.- Les Corts-UBAE...............2 0 2 81 104 2
 12.- Caldes ...............................2 0 2 101 130 2

SOTS-25 B. GRUP 1

Premià Dalt, 65 - Palau, 58
Calella, 63 - Mataró Parc, 31
Parets, 72 - CBSFC 1946, 77
Alella, 85 - Manlleu, 60
Minguella, 61 - Montgat, 47
Canovelles, 52 - Teià, 50
Descansa: L’Ametlla

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Calella ...............................2 2 0 135 81 4
 2.- Alella .................................2 2 0 149 109 4
 3.- Minguella .........................2 2 0 114 93 4
 4.- Canovelles ........................2 2 0 111 96 4
 5.- Premià Dalt ......................2 2 0 121 110 4
 6.- Manlleu ......................... 2 1 1 137 136 3
 7.- CBSFC 1946 .....................2 1 1 127 144 3
 8.- Teià ...................................2 0 2 96 105 2
 9.- Palau .................................2 0 2 104 124 2
 10.- Parets ................................2 0 2 123 154 2
 11.- Mataró Parc......................2 0 2 83 119 2
 12.- Montgat ............................1 0 1 47 61 1
 13.- L’Ametlla ..........................1 0 1 49 64 1

SOTS-21 NIVELL A-2. GRUP 2

Granollers - Sta. Perpètua, sr.
Tona, 71 - Cabrera, 83
Arenys B, 42 - CB Vic-UVic, 55
Teià, 47 - La Garriga, 51
Descansa: Viladecavalls, Regina Carmeli

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cabrera .............................2 2 0 153 117 4
 2.- La Garriga .........................2 2 0 116 95 4
 3.- Regina Carmeli ................1 1 0 68 44 2
 4.- CB Vic-UVic ................... 1 1 0 55 42 2
 5.- Viladecavalls ....................1 1 0 65 56 2
 6.- Teià ...................................2 0 2 103 116 2
 7.- Arenys B ...........................2 0 2 90 120 2
 8.- Tona ............................... 1 0 1 71 83 1
 9.- Granollers.........................1 0 1 46 70 1
 10.- Sta. Perpètua....................1 0 1 44 68 1

JÚNIOR PREFERENT. FASE 
PRÈVIA. GRUP 6

CB Vic-UVic, 77 - La Garriga, 41
Cornellà, 66 - CN Sabadell, 57
Mollet, 62 - Diagonal Mar, 60

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic ................... 4 4 0 320 247 8
 2.- Cornellà ............................4 3 1 256 242 7
 3.- Diagonal Mar ...................4 2 2 282 246 6
 4.- La Garriga .........................4 2 2 251 268 6
 5.- Mollet ...............................4 1 3 242 288 5
 6.- CN Sabadell ......................4 0 4 251 311 4

JÚNIOR NIVELL A. GRUP 6

Igualada, 75 - Manresa Vermell, 92
Bàsquetoms, 55 - Matadepera Taronja, 66
Artés, 37 - Manlleu, 83
Berga, 72 - Granollers 4, 49
St. Gervasi, 62 - Torelló, 74
CN Terrassa B, 65 - CB Vic-UVic 2, 61

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Manlleu ......................... 2 2 0 173 75 4
 2.- Manresa Vermell .............2 2 0 174 119 4
 3.- Matadepera Taronja .......2 2 0 133 109 4
 4.- Torelló ........................... 2 2 0 136 113 4
 5.- Berga .................................2 1 1 123 111 3
 6.- St. Gervasi ........................2 1 1 108 114 3
 7.- Granollers 4......................2 1 1 109 121 3
 8.- CN Terrassa B ..................2 1 1 109 143 3
 9.- CB Vic-UVic 2 ................ 2 0 2 101 111 2
 10.- Igualada ............................2 0 2 129 159 2
 11.- Artés .................................2 0 2 86 143 2
 12.- Bàsquetoms ......................2 0 2 93 156 2

JÚNIOR NIVELL B. GRUP 4

Mollet B, 48 - Mataró Parc Blau, 50
Calella, 68 - Mataró Parc Taronja, 46
Parets, 53 - Tona, 61
Canet, 25 - Vila Montornès, 68
Llinars, 76 - CB Vic-UVic 3, 19
St. Gervasi 2, 52 - La Garriga B, 55

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Llinars ...............................2 2 0 154 65 4

 2.- Vila Montornès ...............2 2 0 133 67 4
 3.- Tona ............................... 2 2 0 137 116 4
 4.- Mataró Parc Blau .............2 2 0 101 88 4
 5.- Mollet B ............................2 1 1 128 112 3
 6.- Calella ...............................2 1 1 131 122 3
 7.- La Garriga B .....................2 1 1 101 130 3
 8.- Canet .................................2 1 1 90 127 3
 9.- St. Gervasi 2 .....................2 0 2 92 106 2
 10.- Parets ................................2 0 2 95 126 2
 11.- Mataró Parc Taronja .......2 0 2 108 148 2
 12.- CB Vic-UVic 3 ................ 2 0 2 78 141 2

JÚNIOR NIVELL C. GRUP 2

Castellet, 38 - Navarcles Negre, 65
Centelles, 65 - Voltregà-Manlleu, 66
Vila Montornès 2 - CB Vic-UVic 4, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Navarcles Negre ..............1 1 0 65 38 2
 2.- Voltregà-Manlleu .......... 1 1 0 66 65 2
 3.- Centelles ........................ 1 0 1 65 66 1
 4.- Castellet ...........................1 0 1 38 65 1
 5.- CB Vic-UVic 4 ................ 0 0 0 0 0 0
 6.- Vila Montornès 2 ............0 0 0 0 0 0

FEMENÍ PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1

Femení Osona, 72 - Lloret, 35
Caldes, 55 - Cassanenc, 79
Cerdanyola B, 51 - Onyar, 48
Argentona, 63 - GEiEG B, 59
St. Cugat Negre, 47 - St. Gervasi, 46
Sabadell BQ Vallès, 53 - St. Andreu Natzaret, 
49

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Femení Osona ............... 2 2 0 140 95 4
 2.- Sabadell BQ Vallès ..........2 2 0 124 98 4
 3.- St. Cugat Negre ...............2 2 0 114 106 4
 4.- St. Gervasi ........................2 1 1 96 52 3
 5.- Onyar ................................2 1 1 106 84 3
 6.- Cassanenc .........................2 1 1 139 123 3
 7.- GEiEG B ............................2 1 1 124 110 3
 8.- Cerdanyola B....................2 1 1 98 113 3
 9.- Argentona ........................2 1 1 68 109 3
 10.- St. Andreu Natzaret ........2 0 2 109 120 2
 11.- Caldes ...............................2 0 2 88 137 2
 12.- Lloret ................................2 0 2 84 143 2

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 5

Torelló SF, 54 - Quart, 59
Blanes, 45 - Fontajau, 49
Vilafant, 74 - Ceset, 77
Vilablareix, 39 - Banyoles, 22
Descansa: L’Escala, Tona

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Fontajau............................2 2 0 109 92 4
 2.- Vilablareix ........................2 1 1 87 85 3
 3.- Ceset .................................2 1 1 122 122 3
 4.- Banyoles ...........................2 1 1 68 77 3
 5.- L’Escala .............................1 1 0 63 48 2
 6.- Quart .................................1 1 0 59 54 2
 7.- Tona ............................... 1 1 0 48 45 2
 8.- Vilafant .............................2 0 2 112 123 2
 9.- Torelló SF ...................... 2 0 2 101 119 2
 10.- Blanes ...............................1 0 1 45 49 1

FEMENÍ TERCERA CATALANA. 
GRUP 4

Vilatorrada, 56 - Manresa B, 63
Esparreguera - Corbera Negre, ajornat
Can Parellada, 42 - Santpedor, 63
Manlleu, 58 - Artés, 51
Roda, 48 - Òdena, 55
Viladecavalls, 45 - Igualada C, 51

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Santpedor .........................2 2 0 136 82 4
 2.- Igualada C ........................2 2 0 120 86 4
 3.- Òdena................................2 2 0 114 91 4
 4.- Manresa B ........................2 2 0 120 99 4
 5.- Artés .................................2 1 1 109 101 3
 6.- Manlleu ......................... 2 1 1 101 110 3
 7.- Viladecavalls ....................2 0 2 88 108 2
 8.- Roda ............................... 2 0 2 89 124 2
 9.- Can Parellada ...................2 0 2 85 121 2
 10.- Vilatorrada .......................1 0 1 56 63 1
 11.- Esparreguera ....................1 0 1 40 73 1
 12.- Corbera Negre .................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ TERCERA CATALANA 
GIRONA. GRUP 2

Ceset, 54 - Soldatal Campdevànol, 22
St. Julià Ramis, 37 - Escolàpies Figueres, 74
Escola Pia Olot, 47 - Vall d’en Bas, 39

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Escolàpies Figueres .........2 2 0 139 54 4
 2.- Escola Pia Olot .................2 2 0 97 66 4
 3.- Vall d’en Bas .....................2 1 1 122 64 3
 4.- Ceset .................................2 1 1 81 72 3
 5.- Soldatal Campdevànol .. 2 0 2 39 119 2
 6.- St. Julià Ramis .................2 0 2 54 157 2

FEMENÍ SÈNIOR. GRUP 4

La Garriga, 37 - Llinars, 50
Vilassar Mar, 8 - Femení Osona B, 112
Montgat, 47 - CBLLV, 26

Argentona B, 51 - Cabrera, 52
Tona B, 24 - St. Gervasi 2, 91
Mataró Maresme, 58 - Arenys, 40

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Femení Osona B ............ 2 2 0 205 51 4
 2.- St. Gervasi 2 .....................2 2 0 161 78 4
 3.- Mataró Maresme .............2 2 0 113 88 4
 4.- Cabrera .............................2 2 0 104 100 4
 5.- Arenys...............................2 1 1 148 69 3
 6.- Montgat ............................2 1 1 96 78 3
 7.- Llinars ...............................2 1 1 98 92 3
 8.- CBLLV ...............................2 1 1 62 76 3
 9.- Argentona B .....................2 0 2 105 122 2
 10.- La Garriga .........................2 0 2 80 143 2
 11.- Vilassar Mar .....................2 0 2 37 148 2
 12.- Tona B ............................ 2 0 2 35 199 2

FEMENÍ SOTS-25. GRUP 1

Femení Osona C, 57 - M. St. Lleí-Vilanova, 21
Canet, 40 - CBLLV, 37
St. Pol, 64 - Sta. Perpètua, 41
Thau - Coll, ajornat
CIC, 51 - Ramon Llull, 19
Descansa: Martinenc, SBSFC 1946

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CIC ....................................2 2 0 100 49 4
 2.- St. Pol ................................2 2 0 107 78 4
 3.- Canet .................................2 2 0 101 77 4
 4.- Femení Osona C ............ 1 1 0 57 21 2
 5.- Thau ..................................1 1 0 46 44 2
 6.- Martinenc ........................1 1 0 48 46 2
 7.- Ramon Llull .....................2 0 2 63 97 2
 8.- Sta. Perpètua....................2 0 2 81 125 2
 9.- M. St. Lleí-Vilanova ........2 0 2 51 106 2
 10.- SBSFC 1946 ......................1 0 1 46 48 1
 11.- CBLLV ...............................1 0 1 37 40 1
 12.- Coll ....................................1 0 1 37 43 1

FEMENÍ SOTS-21 NIVELL B. 
GRUP 1

Sants Les Corts, 40 - Roser Negre, 47
Puig-reig, 38 - Dominiques Barcelona, 69
Sentmenat, 41 - Vila Olímpica, 59
Maristes Rubí, 39 - Thau, 34
Descansa: Roda, EIS Barcelona

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Vila Olímpica ...................2 2 0 133 84 4
 2.- Maristes Rubí ..................2 2 0 103 83 4
 3.- Thau ..................................2 1 1 98 81 3
 4.- Dominiques Barcelona ...1 1 0 69 38 2
 5.- Roser Negre .....................1 1 0 47 40 2
 6.- Sentmenat ........................2 0 2 83 123 2
 7.- Puig-reig ...........................2 0 2 81 143 2
 8.- Sants Les Corts ................1 0 1 40 47 1
 9.- Roda ............................... 1 0 1 49 64 1
 10.- EIS Barcelona ...................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ JÚNIOR 
INTERTERRITORIAL. GRUP 2

Fem. Osona Taronja, 63 - Escolàpies 
Figueres, 54
Torelló, 72 - Olot, 47
El Círcol, 46 - Jac Sants Bcn B, 54
Tona, 50 - Jov. Badalona, 26
St. Andreu, 25 - Claret Blanc, 57
Descansa: St. Josep

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Torelló ........................... 2 2 0 141 85 4
 2.- Tona ............................... 2 2 0 103 77 4
 3.- Fem. Osona Taronja ...... 2 2 0 130 116 4
 4.- Claret Blanc .....................2 1 1 108 78 3
 5.- Escolàpies Figueres .........2 1 1 121 127 3
 6.- Jov. Badalona ...................2 1 1 82 104 3
 7.- Jac Sants Bcn B .................2 1 1 92 115 3
 8.- El Círcol ............................2 0 2 100 110 2
 9.- Olot ...................................2 0 2 109 139 2
 10.- St. Josep ............................1 0 1 64 67 1
 11.- St. Andreu ........................1 0 1 25 57 1

FEMENÍ JÚNIOR NIVELL A. 
GRUP 1

Mollet, 56 - St. Josep B, 30
Torelló 2, 38 - Canovelles, 69
Parets Negre, 92 - Salesians Badalona, 33
Ripollet, 59 - Vilassar Dalt, 48
Granollers 2, 56 - Argentona, 58
Gramenet - Calella, ajornat
Descansa: AESE

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Parets Negre ....................2 2 0 144 81 4
 2.- Ripollet .............................2 2 0 113 90 4
 3.- Granollers 2......................2 1 1 109 90 3
 4.- Torelló 2 ......................... 2 1 1 99 103 3
 5.- Argentona ........................2 1 1 100 110 3
 6.- Canovelles ........................1 1 0 69 38 2
 7.- Mollet ...............................1 1 0 56 30 2
 8.- Gramenet..........................1 1 0 71 53 2
 9.- Vilassar Dalt ....................2 0 2 96 111 2
 10.- St. Josep B .........................2 0 2 83 127 2
 11.- Salesians Badalona ..........2 0 2 67 153 2
 12.- AESE .................................1 0 1 32 53 1
 13.- Calella ...............................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ JÚNIOR. NIVELL B. 
GRUP 2

Solsona, 85 - Manresa 2, 31
Castellet, 15 - Puig-reg, 95
Llívia-Puigcerdà, 45 - Prats de Lluçanès, 99

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Puig-reg ............................1 1 0 95 15 2
 2.- Solsona .............................1 1 0 85 31 2
 3.- Prats de Lluçanès .......... 1 1 0 99 45 2
 4.- Llívia-Puigcerdà ..............1 0 1 45 99 1
 5.- Manresa 2 .........................1 0 1 31 85 1
 6.- Castellet ...........................1 0 1 15 95 1

GRUP 9

La Garriga, 28 - CBLLV, 57
Femení Osona Blanc, 15 - Vilanova Vallès, 
95
Les Franqueses, 33 - Manlleu, 36

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBLLV ...............................1 1 0 57 28 2
 2.- Manlleu ......................... 1 1 0 36 33 2
 3.- Les Franqueses ................1 0 1 33 36 1
 4.- La Garriga .........................1 0 1 28 57 1
 5.- Vilanova Vallès ................0 0 0 0 0 0
 6.- Femení Osona Blanc ..... 0 0 0 0 0 0

Futbol

QUARTA CATALANA. GRUP 3

Sta. Eugènia B, 1 - La Gleva, 3
Cantonigròs, 4 - Taradell B, 1
Calldetenes, 2 - Montesquiu, 3
St. Quirze Besora, 6 - Vic Riuprimer B, 0
Ribetana, 1 - Voltregà B, 6
Vinyoles, 1 - Corcó, 1
Santperenca, 1 - Torelló B, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSt. Quirze Besora.......1 1 0 0 6 0 3
 2.- Voltregà B.....................1 1 0 0 6 1 3
 3.- Cantonigròs .................1 1 0 0 4 1 3
 4.- La Gleva ........................1 1 0 0 3 1 3
 5.- Montesquiu .................1 1 0 0 3 2 3
 6.- Torelló B .......................1 0 1 0 1 1 1
 7.- Santperenca .................1 0 1 0 1 1 1
 8.- Corcó .............................1 0 1 0 1 1 1
 9.- Vinyoles ........................1 0 1 0 1 1 1
 10.- Calldetenes ..................1 0 0 1 2 3 0
 11.- Sta. Eugènia B ..............1 0 0 1 1 3 0
 12.- Taradell B .....................1 0 0 1 1 4 0
 13.- Ribetana .......................1 0 0 1 1 6 0
 14.- Vic Riuprimer B...........1 0 0 1 0 6 0

GRUP 4

Balenyà At., 2 - St. Julià B, 3
Viladrau, 2 - OAR Vic B, 7
Collsuspina, 0 - Gurb B, 5
St. Hilari - Riudeperes, ajornat
Taradell C, 2 - St. Miquel , 3
St. Feliu Codines B, 1 - Tona C, 4
Figaró, 0 - Ol. La Garriga B, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOAR Vic B ..................1 1 0 0 7 2 3
 2.- Gurb B ...........................1 1 0 0 5 0 3
 3.- Tona C ...........................1 1 0 0 4 1 3
 4.- Ol. La Garriga B ...........1 1 0 0 3 0 3
 5.- St. Julià B ......................1 1 0 0 3 2 3
 6.- St. Miquel  ....................1 1 0 0 3 2 3
 7.- Riudeperes ...................0 0 0 0 0 0 0
 8.- St. Hilari .......................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Balenyà At. ...................1 0 0 1 2 3 0
 10.- Taradell C .....................1 0 0 1 2 3 0
 11.- St. Feliu Codines B ......1 0 0 1 1 4 0
 12.- Figaró ............................1 0 0 1 0 3 0
 13.- Viladrau ........................1 0 0 1 2 7 0
 14.- Collsuspina ..................1 0 0 1 0 5 0

GRUP 27

St. Gregori B, 4 - Ripoll, 1
Camos, 1 - Serinyà, 2
Les Preses B, 1 - Jov. St. Pere Màrtir, 5
Vall d’en Bas, 2 - Cornellà Terri B, 5
Osor, 4 - La Canya, 3
Castellfollit, 4 - Bonmatí, 1
Joanetes, 0 - PE Montagut, 0
Olot, 1 - St. Miquel Campmajor, 1
Bescanó B - Maia, ajornat

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

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Badia Vàllès, 3 - Vilassar Dalt B, 2
EF Barberà Andalucia, 4 - EF Sabadell, 1
Vic Riuprimer B, 2 - EF Mataró C, 4



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 4 d’octubre de 202134 Resultats i classificacions

Nat. Terrassa B, 2 - Cerdanyola Vallès B, 2
Naise Barcelona, 1 - Rubí, 1
Can Rull Romulo B, 2 - Ripollet, 2
Masnou B - St. Quirze Vallès, pendent
Vilassar Mar C, 2 - Base Montcada, 1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pEF Barberà Andalucia 1 1 0 0 4 1 3
 2.- EF Mataró C .................1 1 0 0 4 2 3
 3.- Badia Vàllès ..................1 1 0 0 3 2 3
 4.- Vilassar Mar C .............1 1 0 0 2 1 3
 5.- Nat. Terrassa B .............1 0 1 0 2 2 1
 6.- Ripollet .........................1 0 1 0 2 2 1
 7.- Can Rull Romulo B .....1 0 1 0 2 2 1
 8.- Cerdanyola Vallès B ....1 0 1 0 2 2 1
 9.- Rubí...............................1 0 1 0 1 1 1
 10.- Naise Barcelona ...........1 0 1 0 1 1 1
 11.- St. Quirze Vallès ..........0 0 0 0 0 0 0
 12.- Masnou B .....................0 0 0 0 0 0 0
 13.- qVilassar Dalt B ...........1 0 0 1 2 3 0
 14.- qBase Montcada ..........1 0 0 1 1 2 0
 15.-.qVic.Riuprimer.B....... 1. 0. 0. 1. 2. 4. 0
 16.- qEF Sabadell ................1 0 0 1 1 4 0

GRUP 8

Ametlla Vallès, 1 - Canovelles, 2
St. Celoni - Cardedeu, ajornat
Sta..Eugènia - Granollers C, ajornat
Parets B, 3 - Montmeló, 2
Torelló, 3 - Vic.Riuprimer, 4
Ol. La Garriga, 2 - Unif. Sta. Perpètua, 1
FUE.Vic, 2 - OAR.Vic, 0
Voltregà, 2 - Caldes Montbui, 2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.-.pFUE.Vic..................... 1. 1. 0. 0. 2. 0. 3
 2.-.Vic.Riuprimer............ 1. 1. 0. 0. 4. 3. 3
 3.- Parets B .........................1 1 0 0 3 2 3
 4.- Ol. La Garriga...............1 1 0 0 2 1 3
 5.- Canovelles ....................1 1 0 0 2 1 3
 6.- Caldes Montbui ...........1 0 1 0 2 2 1
 7.-.Voltregà...................... 1. 0. 1. 0. 2. 2. 1
 8.-.Sta..Eugènia................ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
 9.- Cardedeu ......................0 0 0 0 0 0 0
 10.- St. Celoni ......................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Granollers C .................0 0 0 0 0 0 0
 12.-.Torelló........................ 1. 0. 0. 1. 3. 4. 0
 13.- qMontmeló ..................1 0 0 1 2 3 0
 14.- qAmetlla Vallès ...........1 0 0 1 1 2 0
 15.- qUnif. Sta. Perpètua ...1 0 0 1 1 2 0
 16.-.qOAR.Vic.................... 1. 0. 0. 1. 0. 2. 0

GRUP 13

Vall.del.Ter, 2 - Pals At., 1
Bescanó B, 3 - Bisbalenc At., 5
Porqueres, 0 - Peralada, 4
Banyoles, 1 - Roses, 0
EF Bosc de Tosca, 8 - Banyoles At., 2
EF.Ripollès, 1 - Figueres C, 7
L’Escala, 8 - Begur, 0
Descansa: Llançà

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pL’Escala .......................1 1 0 0 8 0 3
 2.- EF Bosc de Tosca .........1 1 0 0 8 2 3
 3.- Figueres C ....................1 1 0 0 7 1 3
 4.- Peralada ........................1 1 0 0 4 0 3
 5.- Bisbalenc At. ................1 1 0 0 5 3 3
 6.-.Vall.del.Ter................. 1. 1. 0. 0. 2. 1. 3
 7.- Banyoles .......................1 1 0 0 1 0 3
 8.- Llançà............................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Pals At. ..........................1 0 0 1 1 2 0
 10.- Roses .............................1 0 0 1 0 1 0
 11.- Bescanó B .....................1 0 0 1 3 5 0
 12.- Porqueres .....................1 0 0 1 0 4 0
 13.- qBanyoles At. ...............1 0 0 1 2 8 0
 14.-.qEF.Ripollès................ 1. 0. 0. 1. 1. 7. 0
 15.- qBegur ..........................1 0 0 1 0 8 0

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 4

La Canya, 1 - EF Bosc de Tosca B, 3
Vall d’en Bas - Banyoles B, ajornat
Les Preses, 4 - Torelló.B, 3
St. Roc Olot - PE Montagut, pendent
Jov. St. Pere Màrtir, 2 - Vall.del.Ter.B, 3
Besalú, 2 - Cellera B, 1
Descansa: EF.Ripollès.B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pEF Bosc de Tosca B ....1 1 0 0 3 1 3
 2.- Les Preses .....................1 1 0 0 4 3 3
 3.-.Vall.del.Ter.B.............. 1. 1. 0. 0. 3. 2. 3
 4.- Besalú ...........................1 1 0 0 2 1 3
 5.- Banyoles B ....................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Vall d’en Bas .................0 0 0 0 0 0 0
 7.-.EF.Ripollès.B.............. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
 8.- PE Montagut ................0 0 0 0 0 0 0
 9.- St. Roc Olot ..................0 0 0 0 0 0 0
 10.-.Torelló.B..................... 1. 0. 0. 1. 3. 4. 0
 11.- Jov. St. Pere Màrtir......1 0 0 1 2 3 0
 12.- Cellera B .......................1 0 0 1 1 2 0
 13.- La Canya .......................1 0 0 1 1 3 0

CADET PREFERENT. GRUP 2

Granollers B, 1 - Vilassar Dalt, 1
FUE Olot, 4 - EF Mataró, 1
FE Grama B, 3 - St. Gabriel, 1
Mollet, 5 - Manlleu, 0
Parets, 2 - Girona B, 1
Quart, 1 - Vic.Riuprimer, 2
Torelló, 1 - Llagostera, 4
Figueres, 0 - Fornells, 4

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

 1.- pMollet .........................2 2 0 0 7 1 6
 2.- Fornells .........................2 2 0 0 6 1 6
 3.- Llagostera .....................2 2 0 0 6 1 6
 4.- FE Grama B...................2 2 0 0 6 3 6
 5.- Vilassar Dalt ................2 1 1 0 5 1 4
 6.- FUE Olot .......................2 1 1 0 6 3 4
 7.- Granollers B .................2 1 1 0 3 1 4
 8.- Parets ............................2 1 1 0 5 4 4
 9.-.Vic.Riuprimer............ 2. 1. 1. 0. 5. 4. 4
 10.- St. Gabriel.....................2 0 1 1 3 5 1
 11.- Girona B ........................2 0 0 2 2 4 0
 12.- Quart .............................2 0 0 2 1 4 0
 13.-.qTorelló...................... 2. 0. 0. 2. 2. 6. 0
 14.- qEF Mataró ..................2 0 0 2 1 6 0
 15.-.qManlleu.................... 2. 0. 0. 2. 2. 8. 0
 16.- qFigueres ......................2 0 0 2 0 8 0

CADET PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Base Montcada, 5 - Vilassar Dalt C, 1
Sta. Eulàlia Ronçana, 1 - Sabadell D, 1
Cercle Sabadelles, 3 - FUE.Vic.B, 3
Nat. Terrassa C, 0 - Cerdanyola Vallès C, 3
Lliçà d’Amunt, 0 - Barberà Andalucia B, 0
Can Rull Romulo B, 3 - Sabadell Nord, 1
Mollet C, 1 - EF Base Ripollet, 3
Polinyà, 1 - Vilassar Mar C, 2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pBase Montcada ..........1 1 0 0 5 1 3
 2.- Cerdanyola Vallès C ....1 1 0 0 3 0 3
 3.- Can Rull Romulo B .....1 1 0 0 3 1 3
 4.- EF Base Ripollet ..........1 1 0 0 3 1 3
 5.- Vilassar Mar C .............1 1 0 0 2 1 3
 6.-.FUE.Vic.B.................... 1. 0. 1. 0. 3. 3. 1
 7.- Cercle Sabadelles ........1 0 1 0 3 3 1
 8.- Sta. Eulàlia Ronçana ...1 0 1 0 1 1 1
 9.- Sabadell D ....................1 0 1 0 1 1 1
 10.- Barberà Andalucia B ...1 0 1 0 0 0 1
 11.- Lliçà d’Amunt ..............1 0 1 0 0 0 1
 12.- Polinyà ..........................1 0 0 1 1 2 0
 13.- Sabadell Nord ..............1 0 0 1 1 3 0
 14.- qMollet C .....................1 0 0 1 1 3 0
 15.- qNat. Terrassa C ..........1 0 0 1 0 3 0
 16.- qVilassar Dalt C ...........1 0 0 1 1 5 0

GRUP 8

Ametlla Vallès, 3 - Mollet B, 3
Vallès At., 1 - Cardedeu, 7
Les Franqueses, 2 - Parets B, 1
Vic.Riuprimer.B, 2 - Lliçà de Vall, 0
FUE.Vic, 10 - Ol. La Garriga, 0
Granollers C, 3 - St. Celoni, 2
Caldes Montbui, 0 - Molletense, 0
Voltregà, 0 - Aqua Hotel B, 6

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.-.pFUE.Vic..................... 1. 1. 0. 0. 10. 0. 3
 2.- Cardedeu ......................1 1 0 0 7 1 3
 3.- Aqua Hotel B ...............1 1 0 0 6 0 3
 4.-.Vic.Riuprimer.B......... 1. 1. 0. 0. 2. 0. 3
 5.- Granollers C .................1 1 0 0 3 2 3
 6.- Les Franqueses ............1 1 0 0 2 1 3
 7.- Mollet B ........................1 0 1 0 3 3 1
 8.- Ametlla Vallès .............1 0 1 0 3 3 1
 9.- Molletense ...................1 0 1 0 0 0 1
 10.- Caldes Montbui ...........1 0 1 0 0 0 1
 11.- St. Celoni ......................1 0 0 1 2 3 0
 12.- Parets B .........................1 0 0 1 1 2 0
 13.- Lliçà de Vall..................1 0 0 1 0 2 0
 14.- qVallès At. ....................1 0 0 1 1 7 0
 15.-.qVoltregà.................... 1. 0. 0. 1. 0. 6. 0
 16.- qOl. La Garriga ............1 0 0 1 0 10 0

GRUP 17

Bescanó, 0 - Banyoles, 4
L’Escala, 2 - FUE Olot B, 2
Palamós - La Jonquera, ajornat
EF Bosc de Tosca, 1 - Peralada, 2
EF.Ripollès, 0 - Bisbalenc At., 1
EF Gironès-Sàbat B, 6 - Banyoles At., 1
Roses, 4 - EF Baix Ter, 0
Porqueres, 0 - Esplais, 0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pEF Gironès-Sàbat B ...1 1 0 0 6 1 3
 2.- Roses .............................1 1 0 0 4 0 3
 3.- Banyoles .......................1 1 0 0 4 0 3
 4.- Peralada ........................1 1 0 0 2 1 3
 5.- Bisbalenc At. ................1 1 0 0 1 0 3
 6.- FUE Olot B ...................1 0 1 0 2 2 1
 7.- L’Escala .........................1 0 1 0 2 2 1
 8.- Esplais ...........................1 0 1 0 0 0 1
 9.- Porqueres .....................1 0 1 0 0 0 1
 10.- Palamós ........................0 0 0 0 0 0 0
 11.- La Jonquera ..................0 0 0 0 0 0 0
 12.- EF Bosc de Tosca .........1 0 0 1 1 2 0
 13.-.EF.Ripollès................. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0
 14.- qBescanó .......................1 0 0 1 0 4 0
 15.- qEF Baix Ter .................1 0 0 1 0 4 0
 16.- qBanyoles At. ...............1 0 0 1 1 6 0

CADET SEGONA DIVISIÓ.  
GRUP 4

St..Ponç.At., 7 - Vall.del.Ter, 1
Banyoles At. B, 6 - Jov. St. Pere Màrtir, 3
Unió Girona C, 0 - Besalú, 7
St. Gregori, 1 - EF Bosc de Tosca B, 3
Cornellà Terri, 0 - Santjoanenc, 5
Amer, 2 - Vall d’en Bas, 4
La Canya, 9 - Porqueres, 0
Sarrià Ter - Roses, ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pLa Canya .....................1 1 0 0 9 0 3

 2.- Besalú ...........................1 1 0 0 7 0 3
 3.-.St..Ponç.At.................. 1. 1. 0. 0. 7. 1. 3
 4.- Santjoanenc .................1 1 0 0 5 0 3
 5.- Banyoles At. B ..............1 1 0 0 6 3 3
 6.- Vall d’en Bas .................1 1 0 0 4 2 3
 7.- EF Bosc de Tosca B ......1 1 0 0 3 1 3
 8.- Roses .............................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Sarrià Ter ......................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Amer .............................1 0 0 1 2 4 0
 11.- St. Gregori ....................1 0 0 1 1 3 0
 12.- Jov. St. Pere Màrtir......1 0 0 1 3 6 0
 13.- Cornellà Terri ..............1 0 0 1 0 5 0
 14.-.Vall.del.Ter................. 1. 0. 0. 1. 1. 7. 0
 15.- Unió Girona C ..............1 0 0 1 0 7 0
 16.- Porqueres .....................1 0 0 1 0 9 0

INFANTIL DIVISIÓ HONOR. 
GRUP 1

Espanyol, 3 - L’Hospitalet, 2
Cornellà, 0 - Barcelona, 0
Mercantil, 3 - Vic.Riuprimer, 0
Base Reus, 1 - Gim. Tarragona, 2
Sabadell, 3 - St. Ildefons, 2
St. Cugat, 1 - Girona, 6
St. Andreu, 3 - St. Gabriel, 2
Damm, 2 - Gim. Manresa, 0

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

INFANTIL PREFERENT. GRUP 2

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

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

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Base Montcada, 3 - Manlleu.B, 1
Sabadell C, 3 - Cardedeu, 3
Cerdanyola Vallès B, 6 - Lourdes, 1
Granollers C, 5 - Martorelles, 3
Molletense, 3 - Mollet C, 2
Lliçà de Vall, 1 - Polinyà, 7
Mercantil C, 2 - UB Jabac Terrassa C, 0
Un. Sta. Perpètua B, 2 - Canovelles, 0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pPolinyà ........................1 1 0 0 7 1 3
 2.- Cerdanyola Vallès B ....1 1 0 0 6 1 3
 3.- Granollers C .................1 1 0 0 5 3 3
 4.- Base Montcada ............1 1 0 0 3 1 3
 5.- Un. Sta. Perpètua B .....1 1 0 0 2 0 3
 6.- Mercantil C ..................1 1 0 0 2 0 3
 7.- Molletense ...................1 1 0 0 3 2 3
 8.- Cardedeu ......................1 0 1 0 3 3 1
 9.- Sabadell C.....................1 0 1 0 3 3 1
 10.- Mollet C ........................1 0 0 1 2 3 0
 11.- Martorelles ..................1 0 0 1 3 5 0
 12.-.Manlleu.B................... 1. 0. 0. 1. 1. 3. 0
 13.- qCanovelles ..................1 0 0 1 0 2 0
 14.- qUB Jabac Terrassa C ..1 0 0 1 0 2 0
 15.- qLourdes.......................1 0 0 1 1 6 0
 16.- qLliçà de Vall ...............1 0 0 1 1 7 0

GRUP 8

Caldes Montbui, 2 - Mercantil D, 2
Vallès At., 0 - FUE.Vic, 0
Les Franqueses, 1 - Parets B, 0
Riudeperes, 2 - Vic.Riuprimer.C, 1
Granollers B, 12 - Bellavista Milán, 0
OAR.Vic, 5 - Tona, 2
Manlleu, 4 - Unif. Sta. Perpètua, 2
Torelló, 3 - Vilassar Mar D, 3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pGranollers B ...............1 1 0 0 12 0 3
 2.-.OAR.Vic...................... 1. 1. 0. 0. 5. 2. 3

 3.-.Manlleu...................... 1. 1. 0. 0. 4. 2. 3
 4.-.Riudeperes................. 1. 1. 0. 0. 2. 1. 3
 5.- Les Franqueses ............1 1 0 0 1 0 3
 6.-.Torelló........................ 1. 0. 1. 0. 3. 3. 1
 7.- Vilassar Mar D .............1 0 1 0 3 3 1
 8.- Mercantil D ..................1 0 1 0 2 2 1
 9.- Caldes Montbui ...........1 0 1 0 2 2 1
 10.-.FUE.Vic....................... 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1
 11.- Vallès At. ......................1 0 1 0 0 0 1
 12.-.Vic.Riuprimer.C......... 1. 0. 0. 1. 1. 2. 0
 13.- qParets B.......................1 0 0 1 0 1 0
 14.- qUnif. Sta. Perpètua ...1 0 0 1 2 4 0
 15.-.qTona.......................... 1. 0. 0. 1. 2. 5. 0
 16.- qBellavista Milán ........1 0 0 1 0 12 0

GRUP 18

Esplais, 0 - Aro, 2
Bisbalenc At., 0 - Girona C, 2
Quart B, 6 - Pals At., 0
Peralada, 6 - Banyoles, 1
EF Bosc de Tosca, 4 - Figueres B, 3
EF Baix Ter, 2 - FUE Olot B, 6
Calonge-Santantoni, 0 - Tordera, 4
Vall.del.Ter, 2 - Begur, 1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pQuart B .......................1 1 0 0 6 0 3
 2.- Peralada ........................1 1 0 0 6 1 3
 3.- FUE Olot B ...................1 1 0 0 6 2 3
 4.- Tordera .........................1 1 0 0 4 0 3
 5.- Girona C .......................1 1 0 0 2 0 3
 6.- Aro ................................1 1 0 0 2 0 3
 7.- EF Bosc de Tosca .........1 1 0 0 4 3 3
 8.-.Vall.del.Ter................. 1. 1. 0. 0. 2. 1. 3
 9.- Figueres B ....................1 0 0 1 3 4 0
 10.- Begur ............................1 0 0 1 1 2 0
 11.- Bisbalenc At. ................1 0 0 1 0 2 0
 12.- Esplais ...........................1 0 0 1 0 2 0
 13.- EF Baix Ter ...................1 0 0 1 2 6 0
 14.- qCalonge-Santantoni ..1 0 0 1 0 4 0
 15.- qBanyoles .....................1 0 0 1 1 6 0
 16.- qPals At. ........................1 0 0 1 0 6 0

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 9

EF.Ripollès, 3 - Porqueres, 2
Les Preses B, 8 - Unió Remences B, 1
La Canya - Montagut, ajornat
EF Bosc de Tosca B, 2 - Banyoles C, 2
Besaú, 3 - Vall d’en Bas, 3
Jov. St. Pere Màrtir, 0 - Banyoles At., 5
Roses C, 8 - Vall.del.Ter.B, 0
FUE Olot C - St. Roc Olot, ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pRoses C .......................1 1 0 0 8 0 3
 2.- Les Preses B .................1 1 0 0 8 1 3
 3.- Banyoles At. .................1 1 0 0 5 0 3
 4.-.EF.Ripollès................. 1. 1. 0. 0. 3. 2. 3
 5.- Vall d’en Bas .................1 0 1 0 3 3 1
 6.- Besaú .............................1 0 1 0 3 3 1
 7.- Banyoles C ....................1 0 1 0 2 2 1
 8.- EF Bosc de Tosca B ......1 0 1 0 2 2 1
 9.- La Canya .......................0 0 0 0 0 0 0
 10.- St. Roc Olot ..................0 0 0 0 0 0 0
 11.- FUE Olot C ...................0 0 0 0 0 0 0
 12.- Montagut .....................0 0 0 0 0 0 0
 13.- Porqueres .....................1 0 0 1 2 3 0
 14.- Jov. St. Pere Màrtir......1 0 0 1 0 5 0
 15.- Unió Remences B ........1 0 0 1 1 8 0
 16.-.Vall.del.Ter.B.............. 1. 0. 0. 1. 0. 8. 0

ALEVÍ PREFERENT. GRUP 6

Bisbalenc At., 8 - Banyoles At., 4
EF Bosc de Tosca B, 7 - Llagostera B, 2
Cassà, 1 - Figueres, 6
Vic.Riuprimer.B, 2 - Peralada, 6
L’Escala, 3 - Banyoles, 1
Porqueres - St. Celoni, ajornat
FUE Olot, 9 - EF Baix Ter, 2
Girona B, 2 - Quart, 7

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Bisbalenc At. ................2 2 0 0 17 5 6
 2.- FUE Olot .......................2 2 0 0 13 4 6
 3.- Peralada ........................2 2 0 0 12 4 6
 4.- EF Bosc de Tosca B ......2 2 0 0 12 5 6
 5.- Girona B ........................2 1 0 1 12 8 3
 6.- Figueres ........................2 1 0 1 9 6 3
 7.- Quart .............................2 1 0 1 9 6 3
 8.- St. Celoni ......................1 1 0 0 5 3 3
 9.- Porqueres .....................1 1 0 0 4 3 3
 10.- L’Escala .........................2 1 0 1 6 6 3
 11.-.Vic.Riuprimer.B......... 2. 1. 0. 1. 6. 9. 3
 12.- Banyoles .......................2 0 0 2 4 7 0
 13.- EF Baix Ter ...................2 0 0 2 5 13 0
 14.- Cassà .............................2 0 0 2 3 12 0
 15.- qBanyoles At. ...............2 0 0 2 5 18 0
 16.- qLlagostera B ...............2 0 0 2 3 16 0

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ.  
GRUP 5

Fund. Terrassa, 3 - Berga, 2
UB Jabac Terrassa B, 4 - Júnior, 1
Sabadell C, 10 - Escola Angel Pedraza, 2
Manresa B, 0 - Vic.Riuprimer.B, 5
Gim. Manresa C, 2 - PB St. Cugat, 2
Can Rull Romulo B, 4 - St. Cugat C, 4
Igualada, 2 - Vilassar Mar B, 4
Nat. Terrassa - Parets, ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pSabadell C ..................1 1 0 0 10 2 3
 2.-.Vic.Riuprimer.B......... 1. 1. 0. 0. 5. 0. 3
 3.- UB Jabac Terrassa B ....1 1 0 0 4 1 3

 4.- Vilassar Mar B .............1 1 0 0 4 2 3
 5.- Fund. Terrassa .............1 1 0 0 3 2 3
 6.- St. Cugat C ...................1 0 1 0 4 4 1
 7.- Can Rull Romulo B .....1 0 1 0 4 4 1
 8.- PB St. Cugat .................1 0 1 0 2 2 1
 9.- Gim. Manresa C ...........1 0 1 0 2 2 1
 10.- Parets ............................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Nat. Terrassa ................0 0 0 0 0 0 0
 12.- Berga .............................1 0 0 1 2 3 0
 13.- Igualada ........................1 0 0 1 2 4 0
 14.- qJúnior ..........................1 0 0 1 1 4 0
 15.- qManresa B ..................1 0 0 1 0 5 0
 16.- qEscola Angel Pedraza 1 0 0 1 2 10 0

GRUP 6

Cardedeu, 4 - Granollers, 1
Vàllès At., 2 - Can Rull Romulo C, 5
Les Franqueses, 2 - Gim. Manresa D, 1
Manlleu, 2 - Vic.Riuprimer.C, 5
Mollet B, 3 - Parets B, 2
St. Cugat D, 3 - UB Jabac Terrassa C, 0
OAR.Vic, 3 - Ol. La Garriga, 2
Vilassar Mar C, 8 - Barberà Andalucia B, 4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pVilassar Mar C ...........1 1 0 0 8 4 3
 2.- Can Rull Romulo C .....1 1 0 0 5 2 3
 3.-.Vic.Riuprimer.C......... 1. 1. 0. 0. 5. 2. 3
 4.- Cardedeu ......................1 1 0 0 4 1 3
 5.- St. Cugat D ...................1 1 0 0 3 0 3
 6.-.OAR.Vic...................... 1. 1. 0. 0. 3. 2. 3
 7.- Mollet B ........................1 1 0 0 3 2 3
 8.- Les Franqueses ............1 1 0 0 2 1 3
 9.- Ol. La Garriga...............1 0 0 1 2 3 0
 10.- Parets B .........................1 0 0 1 2 3 0
 11.- Gim. Manresa D ..........1 0 0 1 1 2 0
 12.- Vàllès At. ......................1 0 0 1 2 5 0
 13.-.Manlleu...................... 1. 0. 0. 1. 2. 5. 0
 14.- qGranollers ..................1 0 0 1 1 4 0
 15.- qUB Jabac Terrassa C ..1 0 0 1 0 3 0
 16.- qBarberà Andalucia B .1 0 0 1 4 8 0

GRUP 11

Vall.del.Ter, 1 - Vall d’en Bas, 5
Torelló, 20 - L’Escala C, 0
Manlleu.B, 2 - Jov. St. Pere Màrtir, 3
Banyoles B, 0 - FUE Olot C, 3
EF Bosc de Tosca C, 1 - EF.Ripollès, 3
Unió Remences, 2 - Banyoles At. B, 1
Roses, 3 - Figueres D, 5
Bescanó, 3 - Peralada C, 4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.-.pTorelló...................... 1. 1. 0. 0. 20. 0. 3
 2.- Vall d’en Bas .................1 1 0 0 5 1 3
 3.- FUE Olot C ...................1 1 0 0 3 0 3
 4.- Figueres D ....................1 1 0 0 5 3 3
 5.-.EF.Ripollès................. 1. 1. 0. 0. 3. 1. 3
 6.- Peralada C ....................1 1 0 0 4 3 3
 7.- Jov. St. Pere Màrtir......1 1 0 0 3 2 3
 8.- Unió Remences ...........1 1 0 0 2 1 3
 9.- Bescanó .........................1 0 0 1 3 4 0
 10.-.Manlleu.B................... 1. 0. 0. 1. 2. 3. 0
 11.- Banyoles At. B ..............1 0 0 1 1 2 0
 12.- Roses .............................1 0 0 1 3 5 0
 13.- EF Bosc de Tosca C ......1 0 0 1 1 3 0
 14.- qBanyoles B ..................1 0 0 1 0 3 0
 15.-.qVall.del.Ter............... 1. 0. 0. 1. 1. 5. 0
 16.- qL’Escala C ...................1 0 0 1 0 20 0

GRUP 32

Flaçà - Cornellà Terro, ajornat
Porqueres D - Sta. Eugènia B, ajornat
Unió Girona C, 1 - Bell Lloc C, 6
Bescanó, 7 - Vilablareix E, 2
Girona D, 0 - St. Gregori B, 8
Llagostera C, 3 - Vall.del.Ter.B, 6
Comacros C, 8 - Cassà C, 1
Descansa: Palamós C

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pSt. Gregori B...............1 1 0 0 8 0 3
 2.- Comacros C ..................1 1 0 0 8 1 3
 3.- Bescanó .........................1 1 0 0 7 2 3
 4.- Bell Lloc C ....................1 1 0 0 6 1 3
 5.-.Vall.del.Ter.B.............. 1. 1. 0. 0. 6. 3. 3
 6.- Sta. Eugènia B ..............0 0 0 0 0 0 0
 7.- Porqueres D .................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Cornellà Terro .............0 0 0 0 0 0 0
 9.- Flaçà ..............................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Palamós C .....................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Llagostera C .................1 0 0 1 3 6 0
 12.- Vilablareix E ................1 0 0 1 2 7 0
 13.- Unió Girona C ..............1 0 0 1 1 6 0
 14.- Cassà C..........................1 0 0 1 1 8 0
 15.- Girona D .......................1 0 0 1 0 8 0

GRUP 33

FUE Olot F - St. Roc Olot, ajornat
Porqueres B, 9 - Les Preses, 0
EF.Ripollès.B - Besalú, ajornat
St. Gregori - EF Bosc de Tosca D, ajornat
J. St. Pere Màrtir B - Banyoles D, ajornat
Castellfollit - Banyoles At., ajornat
Olot At. - La Canya, ajornat
Santjoanenc, 7 - Vall.del.Ter.C, 4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pPorqueres B ................1 1 0 0 9 0 3
 2.- Santjoanenc .................1 1 0 0 7 4 3
 3.- Banyoles D ...................0 0 0 0 0 0 0
 4.- J. St. Pere Màrtir B ......0 0 0 0 0 0 0
 5.- EF Bosc de Tosca D ......0 0 0 0 0 0 0
 6.- St. Gregori ....................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Besalú ...........................0 0 0 0 0 0 0



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 4 d’octubre de 2021 35Resultats i classificacions

	 8.-	EF	Ripollès	B	............. 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	La	Canya	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	St.	Roc	Olot	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Olot	At.	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	FUE	Olot	F	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	Banyoles	At.	.................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	14.-	Castellfollit	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	15.-	Vall	del	Ter	C	............. 1	 0	 0	 1	 4	 7	 0
	16.-	Les	Preses	.....................1	 0	 0	 1	 0	 9	 0

BENJAMÍ PREFERENT. GRUP 2

EF	Premier	Barcelona,	1	-	St.	Cugat,	5
Cornellà,	1	-	Barcelona	B,	5
Mercantil,	5	-	St.	Gabriel,	1
Vic	Riuprimer,	5	-	FE	Grama,	0
Badalona	-	Espanyol,	ajornat
Vilassar	Mar,	2	-	Gim.	Manresa,	5
Europa,	1	-	Damm,	5
EF	Mataró,	0	-	Gavà,	1

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

GRUP 6

St.	Celoni	-	Bisbalenc	At.,	ajornat
Peralada,	1	-	Torelló,	3
Vall	del	Ter,	6	-	Figueres,	6
EF	Gironès-Sàbat,	2	-	Celrà,	16
L’Escala,	8	-	Vic	Riuprimer	B,	1
EF	Ripollès,	2	-	EF	Baix	Ter,	1
Quart,	5	-	FUE	Olot,	5
Descansa:	EF	Bosc	de	Tosca	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Celrà	..............................2	 2	 0	 0	 19	 3	 6
	 2.-	L’Escala	.........................2	 2	 0	 0	 14	 5	 6
	 3.-	Quart	.............................2	 1	 1	 0	 17	 5	 4
	 4.-	FUE	Olot	.......................2	 1	 1	 0	 15	 9	 4
	 5.-	Figueres	........................2	 1	 1	 0	 12	 9	 4
	 6.-	Torelló	....................... 2	 1	 1	 0	 7	 5	 4
	 7.-	EF	Ripollès................. 1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 8.-	Vic	Riuprimer	B	........ 2	 1	 0	 1	 10	 11	 3
	 9.-	St.	Celoni	......................1	 0	 1	 0	 4	 4	 1
	10.-	Vall	del	Ter	................ 2	 0	 1	 1	 7	 9	 1
	11.-	EF	Baix	Ter	...................2	 0	 0	 2	 5	 8	 0
	12.-	Peralada	........................2	 0	 0	 2	 4	 9	 0
	13.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......1	 0	 0	 1	 4	 10	 0
	14.-	Bisbalenc	At.	................1	 0	 0	 1	 0	 12	 0
	15.-	EF	Gironès-Sàbat	.........2	 0	 0	 2	 5	 25	 0

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Caldes	Montbui,	0	-	Cardedeu,	1
Mollet	B,	4	-	Granollers,	3
Les	Franqueses,	2	-	Mercantil	B,	3
Vic	Riuprimer	C,	0	-	Manlleu,	10
Martorelles,	0	-	Parets,	3
Gim.	Manresa	E,	2	-	UB	Jabac	Terrassa	C,	2
St.	Cugat	D,	3	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	0
Vilanova	Vallès,	0	-	Aqua	Hotel	B,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pManlleu	................... 1	 1	 0	 0	 10	 0	 3
	 2.-	Aqua	Hotel	B	...............1	 1	 0	 0	 6	 0	 3
	 3.-	St.	Cugat	D	...................1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 4.-	Parets	............................1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 5.-	Mollet	B	........................1	 1	 0	 0	 4	 3	 3
	 6.-	Mercantil	B	..................1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 7.-	Cardedeu	......................1	 1	 0	 0	 1	 0	 3
	 8.-	UB	Jabac	Terrassa	C	....1	 0	 1	 0	 2	 2	 1
	 9.-	Gim.	Manresa	E	...........1	 0	 1	 0	 2	 2	 1
	10.-	Granollers.....................1	 0	 0	 1	 3	 4	 0
	11.-	Les	Franqueses	............1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	12.-	Caldes	Montbui	...........1	 0	 0	 1	 0	 1	 0
	13.-	Unif.	Sta.	Perpètua......1	 0	 0	 1	 0	 3	 0
	14.-	qMartorelles	................1	 0	 0	 1	 0	 3	 0
	15.-	qVilanova	Vallès	..........1	 0	 0	 1	 0	 6	 0
	16.-	qVic	Riuprimer	C	...... 1	 0	 0	 1	 0	 10	 0

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 2

Base	Montcada,	0	-	FUE	Olot,	4
Figueres,	1	-	EF	Mataró,	2
Unif.	Sta.	Perpètua,	0	-	St.	Cugat,	0
Women’s	Soccer	S.,	2	-	Sta.	Susanna,	5
St.	Gabriel	B,	0	-	Torelló,	5
Sta.	Eugènia,	2	-	St.	Quirze	Vallès,	3
Molinos,	1	-	Vilassar	Mar,	3
Vic	Riuprimer	B,	3	-	Seagull	BDN	B,	3
Descansa:	Cassà

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pTorelló	..................... 3	 3	 0	 0	 16	 1	 9
	 2.-	Sta.	Susanna	.................3	 3	 0	 0	 12	 5	 9
	 3.-	Vilassar	Mar	.................3	 3	 0	 0	 7	 2	 9
	 4.-	EF	Mataró	.....................3	 2	 1	 0	 10	 6	 7
	 5.-	St.	Quirze	Vallès	..........3	 2	 0	 1	 8	 6	 6
	 6.-	Unif.	Sta.	Perpètua......3	 1	 2	 0	 4	 3	 5
	 7.-	Vic	Riuprimer	B	........ 3	 1	 1	 1	 7	 7	 4
	 8.-	FUE	Olot	.......................3	 1	 0	 2	 5	 3	 3

	 9.-	Figueres	........................2	 1	 0	 1	 3	 3	 3
	10.-	Seagull	BDN	B	.............2	 0	 2	 0	 5	 5	 2
	11.-	St.	Cugat	.......................1	 0	 1	 0	 0	 0	 1
	12.-	Cassà	.............................2	 0	 1	 1	 2	 4	 1
	13.-	Base	Montcada	............1	 0	 0	 1	 0	 4	 0
	14.-	Women’s	Soccer	S.	......2	 0	 0	 2	 4	 10	 0
	15.-	qMolinos	......................3	 0	 0	 3	 3	 10	 0
	16.-	qSt.	Gabriel	B	...............2	 0	 0	 2	 2	 9	 0
	17.-	qSta.	Eugènia	...............3	 0	 0	 3	 3	 13	 0

FEMENÍ AMATEUR F7. GRUP 4

Vall	del	Ter	-	Ripoll	At.,	ajornat
Camallera	-	Jov.	St.	Pere	Màrtir,	ajornat
Olot	At.,	0	-	Corcó,	6
Les	Preses,	9	-	Porqueres,	0
St.	Feliu	Guíxols	-	Riells,	ajornat
Bonmatí	-	Penya	Bons	Aires,	ajornat
PE	Montagut	-	Base	Llagostera,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Les	Preses	.....................1	 1	 0	 0	 9	 0	 3
	 2.-	Corcó	.......................... 1	 1	 0	 0	 6	 0	 3
	 3.-	St.	Feliu	Guíxols	..........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 4.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-	Camallera	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Ripoll	At.	................... 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Base	Llagostera	............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Vall	del	Ter	................ 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	PE	Montagut	................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Penya	Bons	Aires	.........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Bonmatí	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Riells	.............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	Olot	At.	.........................1	 0	 0	 1	 0	 6	 0
	14.-	Porqueres	.....................1	 0	 0	 1	 0	 9	 0

FEMENÍ JUVENIL PREFERENT. 
GRUP 1

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Espanyol	.......................2	 2	 0	 0	 9	 0	 6
	 2.-	Igualada	........................2	 2	 0	 0	 8	 2	 6
	 3.-	Damm	...........................2	 2	 0	 0	 6	 0	 6
	 4.-	Fontsanta-Fatjo	...........2	 2	 0	 0	 5	 0	 6
	 5.-	Europa	..........................2	 2	 0	 0	 3	 1	 6
	 6.-	Vic	Riuprimer	........... 2	 1	 1	 0	 7	 4	 4
	 7.-	Barcelona	......................2	 1	 0	 1	 6	 2	 3
	 8.-	Levante	Las	Planas	......2	 1	 0	 1	 4	 4	 3
	 9.-	St.	Gabriel.....................2	 1	 0	 1	 3	 3	 3
	10.-	Manu	Lanzarote	..........2	 1	 0	 1	 4	 5	 3
	11.-	La	Roca	PBB	.................2	 0	 1	 1	 3	 5	 1
	12.-	Women’s	SS	.................2	 0	 0	 2	 0	 5	 0
	13.-	Llerona	.........................2	 0	 0	 2	 0	 5	 0
	14.-	Sabadell	........................2	 0	 0	 2	 1	 8	 0
	15.-	qBase	Reus	...................2	 0	 0	 2	 0	 7	 0
	16.-	qGirona	.........................2	 0	 0	 2	 2	 10	 0

FEMENÍ JUVENIL PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

Pontenc,	10	-	FUE	Olot,	0
Vic	Riuprimer,	1	-	Manu	Lanzarote	C,	2
Girona	B,	4	-	FUE	Cornellà	B,	0
Sta.	Susanna,	6	-	Llerona	B,	1
Fontsanta-Fatjo	B,	1	-	St.	Gabriel	B,	2
Levante	Las	Planas	C,	0	-	Seagull	BDN,	0
L’Estartit,	3	-	Torelló,	3
Vilassar	Mar,	3	-	Palautordera,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pPontenc.......................1	 1	 0	 0	 10	 0	 3
	 2.-	Sta.	Susanna	.................1	 1	 0	 0	 6	 1	 3
	 3.-	Girona	B	........................1	 1	 0	 0	 4	 0	 3
	 4.-	Vilassar	Mar	.................1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 5.-	St.	Gabriel	B	.................1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 6.-	Manu	Lanzarote	C	......1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 7.-	Torelló	....................... 1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 8.-	L’Estartit	.......................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 9.-	Seagull	BDN	.................1	 0	 1	 0	 0	 0	 1
	10.-	Levante	Las	Planas	C	..1	 0	 1	 0	 0	 0	 1
	11.-	Palautordera	................1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	12.-	Fontsanta-Fatjo	B	........1	 0	 0	 1	 1	 2	 0
	13.-	Vic	Riuprimer	........... 1	 0	 0	 1	 1	 2	 0
	14.-	qFUE	Cornellà	B	..........1	 0	 0	 1	 0	 4	 0
	15.-	qLlerona	B	....................1	 0	 0	 1	 1	 6	 0
	16.-	qFUE	Olot	....................1	 0	 0	 1	 0	 10	 0

FEMENÍ CADET. GRUP 6

Bescanó,	1	-	Ripoll	At,	3
Penya	Bons	Aires	-	Jov.	St.	Pere	Màrtir,	
ajornat
Aro,	3	-	Tordera,	3
Caldes	Malavella,	5	-	Base	Vilobí,	5
Palafolls	-	Palafrugell,	ajornat
Descansa:	Torelló

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Ripoll	At	.................... 1	 1	 0	 0	 3	 1	 3
	 2.-	Base	Vilobí	...................1	 0	 1	 0	 5	 5	 1
	 3.-	Caldes	Malavella	.........1	 0	 1	 0	 5	 5	 1
	 4.-	Tordera	.........................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 5.-	Aro	................................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 6.-	Torelló	....................... 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Palafrugell	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Palafolls	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Penya	Bons	Aires	.........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Bescanó	.........................1	 0	 0	 1	 1	 3	 0

FEMENÍ INFANTIL PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

FUE	Cornellà	B,	3	-	Fontsanta-Fatjo	B,	3
Sta.	Susanna,	0	-	La	Roca	PBB,	2
St.	Gabriel,	1	-	Igualada	B,	0
Mollet,	2	-	Llerona,	8
Cirera,	1	-	OAR	Vic,	2
Girona,	9	-	Seagull	BDN,	1
Manu	Lanzarote,	8	-	Vall	d’en	Bas,	2
Vilassar	Mar,	0	-	Espanyol,	10

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Espanyol	.......................1	 1	 0	 0	 10	 0	 3
	 2.-	Girona	...........................1	 1	 0	 0	 9	 1	 3
	 3.-	Manu	Lanzarote	..........1	 1	 0	 0	 8	 2	 3
	 4.-	Llerona	.........................1	 1	 0	 0	 8	 2	 3
	 5.-	La	Roca	PBB	.................1	 1	 0	 0	 2	 0	 3
	 6.-	OAR	Vic	..................... 1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 7.-	St.	Gabriel.....................1	 1	 0	 0	 1	 0	 3
	 8.-	FUE	Cornellà	B	............1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 9.-	Fontsanta-Fatjo	B	........1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	10.-	Cirera	............................1	 0	 0	 1	 1	 2	 0
	11.-	Igualada	B	....................1	 0	 0	 1	 0	 1	 0
	12.-	Sta.	Susanna	.................1	 0	 0	 1	 0	 2	 0
	13.-	Vall	d’en	Bas	.................1	 0	 0	 1	 2	 8	 0
	14.-	qMollet	.........................1	 0	 0	 1	 2	 8	 0
	15.-	qSeagull	BDN	...............1	 0	 0	 1	 1	 9	 0
	16.-	qVilassar	Mar...............1	 0	 0	 1	 0	 10	 0

FEMENÍ ALEVÍ PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 3

Peralada	-	Ripoll	At.,	sr.
Racing	Blanenc	B	-	L’Estartit,	sr.
Base	Roses	-	Vall	d’en	Bas	B,	sr.
Cabanes	-	Gerunda	B,	sr.
Descansa:	FUE	Olot

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Racing	Blanenc	B	.........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 2.-	FUE	Olot	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 3.-	Ripoll	At.	................... 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 4.-	Peralada	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-	Gerunda	B	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Cabanes	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	qVall	d’en	Bas	B	...........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	qBase	Roses	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	qL’Estartit	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Futbol Sala

PRIMERA NACIONAL

Sansur,	1	-	Albelda,	4
Padre	Damián,	3	-	Bigues,	1
Ol.	Argentona,	3	-	Prat,	3
Montsant,	8	-	Corbera,	1
Betània,	4	-	EFS	Ripoll,	0
Teià	-	EP	Sta.	Anna	Mataró,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Montsant	......................1	 1	 0	 0	 8	 1	 3
	 2.-	Betània	..........................1	 1	 0	 0	 4	 0	 3
	 3.-	Albelda	.........................1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 4.-	Padre	Damián	..............1	 1	 0	 0	 3	 1	 3
	 5.-	Prat	................................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 6.-	Ol.	Argentona	..............1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 7.-	EP	Sta.	Anna	Mataró	...0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Teià	...............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Bigues	...........................1	 0	 0	 1	 1	 3	 0
	10.-	Sansur	...........................1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	11.-	EFS	Ripoll	.................. 1	 0	 0	 1	 0	 4	 0
	12.-	Corbera	.........................1	 0	 0	 1	 1	 8	 0

DIVISIÓ HONOR. 
GRUP 1

Manlleu,	3	-	St.	Julià	Ramis,	4
St.	Cugat,	3	-	Parets,	8
Vilamajor,	0	-	Ciutat	de	Mataró,	3
St.	Joan	At.,	5	-	Pineda	Mar,	7
Montornès	B,	5	-	Ripollet	B,	0
Badalona,	2	-	Castellar,	6
Lloret,	1	-	Vacarisses,	3
Sta.	Coloma,	4	-	Girona,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pParets	..........................1	 1	 0	 0	 8	 3	 3
	 2.-	pMontornès	B	..............1	 1	 0	 0	 5	 0	 3
	 3.-	Castellar	.......................1	 1	 0	 0	 6	 2	 3
	 4.-	Sta.	Coloma	..................1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 5.-	Ciutat	de	Mataró	.........1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 6.-	Pineda	Mar...................1	 1	 0	 0	 7	 5	 3
	 7.-	Vacarisses	.....................1	 1	 0	 0	 3	 1	 3
	 8.-	St.	Julià	Ramis	.............1	 1	 0	 0	 4	 3	 3
	 9.-	Manlleu	..................... 1	 0	 0	 1	 3	 4	 0
	10.-	St.	Joan	At.	...................1	 0	 0	 1	 5	 7	 0
	11.-	Lloret	............................1	 0	 0	 1	 1	 3	 0
	12.-	Girona	...........................1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	13.-	qVilamajor....................1	 0	 0	 1	 0	 3	 0
	14.-	qBadalona	.....................1	 0	 0	 1	 2	 6	 0
	15.-	qSt.	Cugat	.....................1	 0	 0	 1	 3	 8	 0
	16.-	qRipollet	B	...................1	 0	 0	 1	 0	 5	 0

Handbol

TERCERA DIVISIÓ.  
GRUP B

Castellbisbal,	30	-	Júnior,	27

Pau	Casals,	20	-	Vic,	23
Ripollet,	21	-	St.	Just,	26
Montgrí,	18	-	Cardedeu	B,	21
Santpedor,	26	-	GEiEG,	29

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	St.	Just	..........................1	 1	 0	 0	 26	 21	 2
	 2.-	Castellbisbal	................1	 1	 0	 0	 30	 27	 2
	 3.-	GEiEG	............................1	 1	 0	 0	 29	 26	 2
	 4.-	Vic	.............................. 1	 1	 0	 0	 23	 20	 2
	 5.-	Cardedeu	B...................1	 1	 0	 0	 21	 18	 2
	 6.-	Júnior	............................1	 0	 0	 1	 27	 30	 0
	 7.-	Santpedor	.....................1	 0	 0	 1	 26	 29	 0
	 8.-	Pau	Casals	....................1	 0	 0	 1	 20	 23	 0
	 9.-	Montgrí	........................1	 0	 0	 1	 18	 21	 0
	10.-	Ripollet	.........................1	 0	 0	 1	 21	 26	 0

Hoquei

NACIONAL CATALANA.  
GRUP A

Cerdanyola,	3	-	Capellades,	6
Reus,	3	-	Voltregà-Masies,	2
Shum,	2	-	GEiEG,	5
Ripollet,	5	-	Noia,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	GEiEG	............................2	 2	 0	 0	 9	 5	 6
	 2.-	Ripollet	.........................2	 2	 0	 0	 9	 6	 6
	 3.-	Capellades	....................2	 1	 0	 1	 9	 7	 3
	 4.-	Cerdanyola	...................2	 1	 0	 1	 8	 8	 3
	 5.-	Reus	..............................2	 1	 0	 1	 6	 6	 3
	 6.-	Shum	.............................2	 1	 0	 1	 5	 7	 3
	 7.-	Noia	...............................2	 0	 0	 2	 5	 8	 0
	 8.-	Voltregà-Masies	........ 2	 0	 0	 2	 4	 8	 0

GRUP B

Vila-seca,	4	-	Manlleu	B,	4
Igualada,	4	-	Piera,	3
Tona,	2	-	Barça,	6
Malgrat,	3	-	Congrés,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Manlleu	B	.................. 2	 1	 1	 0	 7	 4	 4
	 2.-	Barça	.............................1	 1	 0	 0	 6	 2	 3
	 3.-	Igualada	........................1	 1	 0	 0	 4	 3	 3
	 4.-	Tona	........................... 2	 1	 0	 1	 6	 9	 3
	 5.-	Vila-seca	.......................2	 0	 2	 0	 9	 9	 2
	 6.-	Piera	..............................2	 0	 1	 1	 8	 9	 1
	 7.-	Congrés	........................2	 0	 1	 1	 6	 7	 1
	 8.-	Malgrat	.........................2	 0	 1	 1	 3	 6	 1

PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1A

Caldes,	6	-	Voltregà	C,	5
Mataró,	3	-	Bigues	i	Riells,	3
Sta.	Perpètua,	4	-	St.	Feliu,	7
Arenys	de	Munt,	6	-	Farners,	7

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	St.	Feliu	........................2	 2	 0	 0	 11	 5	 6
	 2.-	Caldes	...........................2	 2	 0	 0	 12	 8	 6
	 3.-	Arenys	de	Munt	..........2	 1	 0	 1	 12	 10	 3
	 4.-	Farners	..........................1	 1	 0	 0	 7	 6	 3
	 5.-	Bigues	i	Riells	..............2	 0	 1	 1	 6	 9	 1
	 6.-	Mataró	..........................2	 0	 1	 1	 4	 7	 1
	 7.-	Sta.	Perpètua................1	 0	 0	 1	 4	 7	 0
	 8.-	Voltregà	C	.................. 2	 0	 0	 2	 8	 12	 0

GRUP 2A

CP	Vic	B,	4	-	Horta,	3
GEiEG,	2	-	Vilassar,	4
Lloret,	4	-	Ripoll,	4
Roda,	8	-	Cassanenc,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Vilassar	.........................2	 2	 0	 0	 7	 2	 6
	 2.-	Ripoll	......................... 2	 1	 1	 0	 9	 7	 4
	 3.-	Lloret	............................2	 1	 1	 0	 9	 7	 4
	 4.-	Roda	........................... 2	 1	 0	 1	 11	 6	 3
	 5.-	Horta	.............................2	 1	 0	 1	 8	 7	 3
	 6.-	CP	Vic	B	..................... 2	 1	 0	 1	 4	 6	 3
	 7.-	GEiEG	............................2	 0	 0	 2	 5	 9	 0
	 8.-	Cassanenc	.....................2	 0	 0	 2	 4	 13	 0

SEGONA CATALANA. 
GRUP 2A

Olot,	2	-	Jonquerenc,	7
Blanes,	3	-	Caldes,	2
Taradell	B,	2	-	Centelles,	10
St.	Jordi	Desvalls,	1	-	Palafrugell,	5

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Palafrugell	...................2	 2	 0	 0	 14	 1	 6
	 2.-	Jonquerenc	...................2	 2	 0	 0	 11	 4	 6
	 3.-	Centelles	.................... 2	 1	 1	 0	 14	 6	 4
	 4.-	Blanes	...........................2	 1	 1	 0	 7	 6	 4
	 5.-	Caldes	...........................1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	 6.-	Olot	...............................1	 0	 0	 1	 2	 7	 0
	 7.-	St.	Jordi	Desvalls	.........2	 0	 0	 2	 3	 9	 0
	 8.-	Taradell	B	.................. 2	 0	 0	 2	 2	 19	 0

GRUP 2B

Tona	B,	2	-	Roda	B,	4
La	Garriga,	1	-	Shum,	3
Tordera,	8	-	Ripoll	B,	4
Descansa:	Girona

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Roda	B	........................ 2	 2	 0	 0	 9	 2	 6
	 2.-	Shum	.............................2	 2	 0	 0	 7	 1	 6
	 3.-	Tordera	.........................1	 1	 0	 0	 8	 4	 3
	 4.-	La	Garriga	.....................1	 0	 0	 1	 1	 3	 0
	 5.-	Ripoll	B	...................... 1	 0	 0	 1	 4	 8	 0
	 6.-	Girona	...........................1	 0	 0	 1	 0	 5	 0
	 7.-	Tona	B	........................ 2	 0	 0	 2	 2	 8	 0

TERCERA CATALANA. 
GRUP 3A

St.	Celoni,	3	-	Cassanenc,	3
Vilassar	B,	2	-	Farners,	8
Roda	C,	5	-	Caldes	Malavella,	3
Breda,	2	-	Taradell	C,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Breda	.............................2	 1	 1	 0	 5	 2	 4
	 2.-	Roda	C	........................ 2	 1	 1	 0	 7	 5	 4
	 3.-	Farners	..........................1	 1	 0	 0	 8	 2	 3
	 4.-	Caldes	Malavella	.........2	 1	 0	 1	 8	 8	 3
	 5.-	Taradell	C	.................. 2	 0	 2	 0	 4	 4	 2
	 6.-	St.	Celoni	......................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 7.-	Cassanenc	.....................2	 0	 1	 1	 3	 6	 1
	 8.-	Vilassar	B	......................2	 0	 0	 2	 5	 13	 0

GRUP 1B

St.	Celoni	B,	12	-	Mataró,	2
Centelles	B,	4	-	Bigues	i	Riells,	1
Vilassar,	7	-	Arenys	Mar,	4
Descansa:	Mollet

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	St.	Celoni	B...................2	 2	 0	 0	 27	 4	 6
	 2.-	Mollet	...........................1	 1	 0	 0	 6	 2	 3
	 3.-	Vilassar	.........................1	 1	 0	 0	 7	 4	 3
	 4.-	Arenys	Mar	..................2	 1	 0	 1	 10	 10	 3
	 5.-	Centelles	B	................. 2	 1	 0	 1	 7	 7	 3
	 6.-	Mataró	..........................2	 0	 0	 2	 4	 18	 0
	 7.-	Bigues	i	Riells	..............2	 0	 0	 2	 3	 19	 0

FEMENÍ NACIONAL CATALANA. 
GRUP A

Lloret,	3	-	Cerdanyola,	3
Voltregà	B,	8	-	Reus,	5
Jonquerenc,	4	-	Lleidanet,	10
Mataró,	5	-	Caldes,	5

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Lleidanet	......................2	 2	 0	 0	 15	 6	 6
	 2.-	Caldes	...........................2	 1	 1	 0	 13	 6	 4
	 3.-	Cerdanyola	...................2	 1	 1	 0	 7	 5	 4
	 4.-	Voltregà	B	.................. 2	 1	 0	 1	 10	 10	 3
	 5.-	Lloret	............................2	 0	 2	 0	 6	 6	 2
	 6.-	Mataró	..........................2	 0	 1	 1	 7	 9	 1
	 7.-	Reus	..............................2	 0	 1	 1	 8	 11	 1
	 8.-	Jonquerenc	...................2	 0	 0	 2	 5	 18	 0

GRUP B

Manlleu	B,	5	-	Vilassar,	4
Sfèric,	7	-	Bigues	i	Riells,	0
Igualada,	1	-	Palau	Plegamans,	4
Vila-sana,	3	-	Vilanova,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Manlleu	B	.................. 2	 2	 0	 0	 14	 4	 6
	 2.-	Palau	Plegamans	.........2	 2	 0	 0	 10	 4	 6
	 3.-	Sfèric	.............................2	 1	 0	 1	 10	 6	 3
	 4.-	Vilanova	.......................2	 1	 0	 1	 6	 4	 3
	 5.-	Vila-sana	.......................2	 1	 0	 1	 5	 4	 3
	 6.-	Vilassar	.........................2	 1	 0	 1	 7	 7	 3
	 7.-	Igualada	........................2	 0	 0	 2	 2	 9	 0
	 8.-	Bigues	i	Riells	..............2	 0	 0	 2	 0	 16	 0

FEMENÍ PRIMERA CATALANA

Mollet,	1	-	Malgrat,	1
Arenys	de	Mar,	5	-	Horta,	6
Cerdanyola,	2	-	Sfèric,	3
Girona,	8	-	Tona,	0
Manresa,	3	-	Voltregà	C,	3
St.	Cugat,	2	-	Cubelles,	3
Roda,	1	-	CP	Vic,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pGirona	.........................2	 2	 0	 0	 12	 2	 6
	 2.-	Cubelles	........................2	 2	 0	 0	 8	 3	 6
	 3.-	CP	Vic......................... 2	 2	 0	 0	 6	 3	 6
	 4.-	Mollet	...........................2	 1	 1	 0	 4	 2	 4
	 5.-	Malgrat	.........................2	 1	 1	 0	 6	 5	 4
	 6.-	Cerdanyola	...................2	 1	 0	 1	 9	 5	 3
	 7.-	Sfèric	.............................1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 8.-	Horta	.............................2	 1	 0	 1	 7	 8	 3
	 9.-	Voltregà	C	.................. 2	 0	 1	 1	 5	 7	 1
	10.-	Manresa	........................2	 0	 1	 1	 4	 8	 1
	11.-	Arenys	de	Mar	.............1	 0	 0	 1	 5	 6	 0
	12.-	St.	Cugat	.......................2	 0	 0	 2	 4	 6	 0
	13.-	Roda	........................... 2	 0	 0	 2	 5	 8	 0
	14.-	qTona	......................... 2	 0	 0	 2	 2	 15	 00

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

Una lliga 
exprés
Lluís de Planell

Periodista

Aquest cap de 
setmana enge-
ga el futbol de 
Primera Cata-
lana. Per Oso-
na la competi-
ció és atractiva 

pels quatre equips que hi 
tenim. Amb diversos objec-
tius, el Vic, el Manlleu, el 
Tona i el Vic Riuprimer 
comencen entusiasmats 
atès que les fites són atrac-
tives. Però aquesta lliga no 
serà com les altres, segur 
que no es repetiran les 
situacions esperpèntiques 
de la temporada anterior, 
però tampoc serà nor-
mal atès que el grup 2 de 
Primera Catalana només 
tindrà 14 equips. Serà una 
lliga de transició, però 
tindrà el premi de l’ascens 
per al primer classificat i 
l’infern del descens per als 
tres darrers.

Una lliga exprés vol dir 
tenir poques possibilitats 
de reacció si les coses 

comencen malament. És 
cert que pot passar tot el 
contrari, perquè hem vis-
cut molts casos d’equips 
que després d’un bon inici 
no arriben en les mateixes 
condicions a les acaballes, 
però una lliga tan curta vol 
dir que el perill arribarà 
aviat, el neguit per no asso-
lir els objectius serà massa 
proper. Potser veurem 
massa d’hora equips obli-
gats a guanyar. Els entre-
nadors no tindran marge 
per justificar les errades 
amb allò del “queda molta 
lliga”, no en restarà molta 
ni després del primer par-
tit.

Amb tots els condicio-
nants, cal esperar que els 
quatre equips osonencs 
tinguin una bona tempo-
rada, que assoleixin els 
somnis d’avui. El millor 
d’una temporada curta és 
que s’acabarà aviat, amb 
alegries o decebuts, però 
ben aviat tornarem a la 
normalitat, amb els grups 
de 16 equips i amb tothom 
al seu lloc. Amb la Covid al 
racó dels mals records. Au, 
anem per la lliga exprés!

Tindrà el premi 
de l’ascens per al 
primer i l’infern 
del descens per 
als tres darrers

Cantonigròs

Laia Miralpeix

Des de quan és president del Cantoni?
Fa unes 17 temporades aproximada-

ment però no consecutives, perquè hi 
va haver una altra legislatura pel mig de 
quatre anys. 

I com arriba a la presidència del 
club?

Cantoni és un poble molt petit, i les 
persones que ens movem una mica en 
l’àmbit social, una ha de fer de presi-
dent del futbol, l’altra de l’associació 
de veïns, etc. Jo la veritat és que fran-
cament de futbol no hi entenc pràcti-
cament res, però sempre m’ha agradat 
estar als llocs, donar un cop de mà i soc 
una persona molt sociable i m’agrada 
estar amb la gent. Simplement és que la 
junta va decidir que jo en fos el presi-
dent i m’hi vaig posar al davant. 

Perquè qui és Lluís Pi?
Soc de Barcelona, però des que tinc 

4 anys estiuejo a Cantoni i he pujat 
sempre els caps de setmana, o sigui que 
em sento més de Cantoni que no de 
Barcelona, francament. La realitat és 
aquesta.

Quants socis són?
Actualment som 235 socis. Està bé, la 

veritat és que per a un poblet tan petit 
com Cantonigròs poder mantenir aques-
ta quantitat de socis està molt bé, penso 
que és molt important. 

És una molt bona xifra comparada 
amb altres clubs. 

Sí, l’altre dia em van dir que teníem 
més socis que altres clubs de la comarca 
molt més grans, quant a equips. No sé 
si és cert, jo només conec la realitat del 
Cantonigròs. Aquí és voluntari fer-se 
soci, si els jugadors ho volen ser, ho 
poden ser, si no no passa res. 

Quan parlem del Cantonigròs pel 
que fa a futbol, parlem només d’un 
equip?

Sí, prou petit que és el poble i només 
en tenim un. El primer equip que juga 
a Quarta Catalana i sort n’hi ha de Rai 
Roma, que busca jugadors de fora del 
poble perquè no n’hi ha prou de casa, 
n’hi ha sis o set que ho són però no n’hi 
ha més. Som un poblet de 190 habitants, 
per tant ja és molt. 

Un Rai Roma que és l’entrenador 
d’aquest equip. Quin objectiu es mar-
quen?

L’objectiu sempre ha de ser quedar al 
més amunt possible, però no ens mar-
quem res, francament el més important 
és disfrutar. Ens agradaria guanyar la 
Lliga, evidentment, però això ho veig 

difícil. 
Ho deia perquè enguany l’equip s’ha 

reforçat molt. 
Sí, la veritat és que sí, i juguen bé, 

però la Lliga és molt llarga i hem d’anar 
partit a partit.

Com a club, quins projectes es mar-
quen?

No ens podem marcar res més que 
poder mantenir el primer equip i que 
com més gent de Cantoni hi jugui, 
millor. En l’àmbit esportiu, Roma és 
molt competitiu i el que vol és quedar 
com més amunt millor i no li hem posat 
cap entrebanc, al contrari, ha estat lliure 
per agafar els jugadors que ha volgut 

i que ha cregut. La junta no intervé en 
aquest sentit, el deixem fer. Té les mans 
lliures per fer el que cregui en l’àmbit 
esportiu. 

Quanta gent són a la junta?
Deu persones. 
Seria viable l’ascens?
Sí, esportivament sí, no crec que sigui 

cap problema. Tenim un pressupost 
petit però això no crec que ens afectés. 
Per ara, però, és fer volar coloms. Tant 
de bo ho aconseguim, però això ara 
mateix és anar molt enllà. Si passa, ja en 
parlarem.

Quant a instal·lacions tenen un camp 
d’herba natural. 

Sí, un camp d’herba natural, una 
coberta que a l’hivern ens va molt bé 
per veure els partits, el camp està molt 
ben il·luminat, aquest any tenim un 
robot per tallar l’herba... La veritat és 
que tenim unes instal·lacions boníssi-
mes i tothom que ve ho diu. I el camp 
està bé perquè només s’hi juga cada 
quinze dies; entre setmana, els dimarts 
s’entrena a Manlleu, a qui agraïm que 
ens deixin el camp, i els divendres sí que 
entrenem a Cantoni. 

El futbol a Cantoni és com una famí-
lia?

Sí, és el que té ser d’un poble. Tots ens 
coneixem i molta gent de Cantoni va a 
sopar amb els mateixos jugadors. 

El dia que deixi de ser president, 
quin Cantonigròs voldria?

El Cantonigròs social més obert que hi 
hagi i esportivament al més amunt pos-
sible, suposo que és la utopia que tots 
tenim al damunt. Socialment la veritat 
és que estem molt bé, no hem tingut 
mai cap problema i funciona tot molt 
bé. I en l’àmbit esportiu hem passat 
anys molt dolents, perquè també hem 
sabut el que és anar darrere a la classifi-
cació. Esportivament espero estar al més 
amunt possible, que és l’objectiu que 
tothom vol tenir en el futbol amateur. 

“Som 235 socis i per 
a un poblet tan petit 

com Cantonigròs poder 
mantenir aquesta 

quantitat de socis està 
molt bé i penso que és 

molt important”

Lluís Pi

President de la UE 
Cantonigròs

“L’objectiu és quedar  
al més amunt possible”
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Mossèn Josep Casals, la setmana passada a la rectoria de Prats, on ha fet de rector els últims 26 anys

Mossèn Josep 
Casals deixa la 
parròquia de Prats 
després de 26 anys

Lluís Forcada, 
professor de 
l’institut de 
Prats, es jubila

(Pàgina 40)

(Pàgina 39)

Alpens referma 
l’aposta pel 
teatre de qualitat 
a El Casino

(Pàgina 38)
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El renovat cafè-teatre El Casino acull la segona edició del cicle Escena de Tardor

Alpens reforça l’aposta  
pel teatre de qualitat
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Un moment de la representació de l’obra ‘Ovelles’, amb entrades exhaurides

Alpens

A.G.

Sota la premissa que els 
petits municipis poden gau-
dir també de teatre de pri-
mer nivell, Alpens ha progra-
mat la segona edició del cicle 
Escena de Tardor, una pro-
posta que es va estrenar l’any 
passat al renovat cafè-teatre 
El Casino i que va tenir molt 
bona acollida. El festival, que 
impulsa l’Ajuntament del 
municipi amb el suport de la 
Diputació i la Generalitat de 
Catalunya, oferirà tres obres 
entre els mesos de setembre 
i novembre.

La primera edició, que va 
incloure quatre obres, va 
atraure unes 400 persones. 
“Tot i estar en plena pan-
dèmia, la resposta va ser 
molt positiva”, afirma Lenny 
Jareño, regidora de Cultura, 
que explica que de mitjana 
cada sessió va tenir un cen-
tenar de persones de públic, 
procedents d’Alpens mateix, 
de “tot el Lluçanès”, del 

Ripollès i també de la Plana.  
Senyal que “la gent necessita 
la cultura”, diu la regidora, 
que afegeix que la cultura 
“ens dona vida” i “és salut 
mental”. Arran d’aquesta 
bona acollida l’Ajuntament 
del municipi ha tornat a 

apostar “i amb més força que 
mai” per aquesta iniciativa, 
que com a novetat ha entrat 
a formar part del Programa.
cat de la Generalitat, fet que 
permet que puguin veure’s a 
Alpens “obres de molta qua-
litat que d’una altra manera 

no ens podríem permetre”.
El segon Escena de Tardor 

es va iniciar al setembre amb 
la representació d’Ovelles, de 
Yago Alonso i Carmen Mar-
fà, que va penjar el cartell de 
complet ja que es va omplir 
l’aforament permès, que era 
del 70%. Aquest dissabte que 
ve tocarà el torn a l’obra De 
mares a filles, de Paco Mir. 
El festival es clourà el 13 
de novembre amb Akelarre, 
amb la Cia. Les Feliuettes de 
Míriam Escurriola. 

La regidora destaca que 
algunes d’aquestes obres 
s’han representat al Teatre 
Poliorama de Barcelona. “Per 
veure una bona obra normal-
ment t’has de desplaçar, però 
als pobles tenim teatres i els 
volem gaudir”, reivindica la 
regidora, que assegura que 
l’objectiu és acostar la cul-
tura al territori. El preu de 
les entrades és de 10 euros 
si s’adquireixen anticipada-
ment i 14 euros a taquilla. 
Totes les sessions comencen 
a les 7 de la tarda.

L’olostenc 
Josep Salvans 
mostra les seves 
il·lustracions 

Olost

EL 9 NOU

L’Espai Perot Rocaguinarda 
d’Olost acull una mostra de 
les il·lustracions fetes amb 
punta fina per l’artista local 
Josep Salvans (Olost, 1943). 
La mostra, que es podrà veu-
re durant els mesos d’octu-
bre i novembre –de dilluns a 
dijous de 5 a 7 de la tarda–, 
és un tastet d’algunes de les 
il·lustracions realitzades 
per l’autor els últims anys. 
Actualment disposa de pràc-
ticament 200 il·lustracions 
numerades, tot i que en rea-
litat en té moltes més perquè 
al principi no les comptabi-
litzava. 

Salvans va començar a 
dibuixar quan es va jubilar, 
però des de sempre ja li havia 
agradat fer dibuixos i tenia 
molt bona cal·ligrafia. Un 
dels trets més significatius 
és que sempre dibuixa amb 
punta fina. Com a curiositat, 
tots els dibuixos són extrets 
de setmanaris i llibres del 
1700 al 1800. Aquesta és la 
seva primera exposició.
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Prats de Lluçanès

Roser Reixach

Nascut a Pruit el 1936 i orde-
nat sacerdot el 1959, mossèn 
Josep Casals Serrat ha deixat, 
després de 26 anys, el càrrec 
de rector al capdavant de la 
parròquia de Prats de Lluça-
nès i d’altres dels voltants, 
i serà substituït per mossèn 
Rémy Mvuyekure, que fins 
ara exercia com a vicari: 
“Marxo de Prats perquè crec 
que he arribat al final de les 
meves possibilitats de pres-
tar aquest servei”. 

En tot aquest temps els 
canvis han estat notables 
a diferents nivells, però 
sobretot remarca la reducció 

del nombre de mossens, un 
dels motius que ha obligat a 
cada capellà a fer-se càrrec 
d’unes quantes parròquies, 
com és el cas del titular de 
Prats, que a més té adjudi-
cades les de Santa Maria de 
Lluçà, Sant Pau de Pinós, 
Santa Maria de Salselles, 
Sant Martí d’Albars, Sant 
Martí de Merlès, Santa Creu 
de Jutglar, Santa Eulàlia de 
Pardines i Santa Eulàlia de 
Puig-oriol. Casals recorda 
que quan va arribar al poble 
comptava amb molts col-
laboradors: “Mossèn David 
Compte el cap de setmana; 
mossèn Rafel Guixà a la resi-
dència; mossèn Josep Nogue-
ra a Santa Maria de Merlès, 

que també ajudava l’escola 
de les religioses i la parrò-
quia, i mossèn Lluís Jané, 
que venia a ser un vicari. A 
més per la festa major, que 
convides els capellans veïns, 
n’havíem arribat a ser 13 de 
l’arxiprestat, això no fa pas 
tant temps, i ara en som 5”. 

El que sí ressalta és la bona 
resposta que ha tingut de 
la gent del Lluçanès des del 
primer moment, una predis-
posició que segons ell encara 
continua avui amb un bon 
equip de persones que a títol 
individual contribueixen a 
tirar endavant les diverses 
tasques a realitzar, “només 
cal tenir present Lurdes, 
gairebé no has de dir res i ja 

estan disposades a entrar en 
joc”. I és que considera que 
un dels reptes futurs, davant 
la manca de sacerdots, serà 
que les parròquies hauran 
de decidir pel seu compte a 
qui donen responsabilitats 
“perquè s’haurà d’establir un 
altre tipus de relació entre el 
capellà i els fidels “.

Per mossèn Casals el 
concepte d’Església va més 
enllà d’una institució: “No és 
tant aquesta societat tipus 
empresa sinó que en primer 
lloc som les persones en la 
nostra realitat concreta, en 
la nostra manera de ser i en 
el lligam que establim amb 
les altres amb qui tractem, i 
a qui hauríem d’aportar sem-

“S’haurà d’establir un altre tipus de 
relació entre el capellà i els fidels”
Mossèn Josep Casals ha deixat el càrrec de rector de Prats després de 26 anys

pre actituds positives”. En 
una societat cada vegada més 
plural considera que hi ha 
d’haver un gran respecte per 
les diferents creences i per 
poder-les manifestar oberta-
ment: “La llibertat religiosa 
és un dret. Crec que qualsevol 
lloc de culte em permet sen-
tir-me identificat amb tot allò 
de positiu que hi ha en la vida 
de les persones que hi acudei-
xen, encara que no siguin de 
la meva religió”. 

Mossèn Casals ha estat con-
siliari de les JOC (Joventuts 
Obreres Cristianes), director 
del Seminari de Vic i del SIC 
(Secretariat Interdiocesà de 
catequesi), arxiprest del Llu-
çanès, delegat diocesà dels 
Mitjans de Comunicació Soci-
al del Bisbat de Vic i director 
i cap de redacció del Full Dio-
cesà, i no sabria triar en quin 
d’aquests vessants s’ha sentit 
més còmode: “Són facetes 
diferents que algú o altre ha 
de fer i tots tenen les seves 
compensacions“. 

El seu final d’etapa al Llu-
çanès el va anunciar al full 
interparroquial i també a 
través de la seva pàgina del 
Facebook, que té un notable 
nombre de seguidors i on 
escriu diàriament. Una xarxa 
social on reflecteix el seu 
esperit inquiet “en què mires 
d’estar al dia del que passa”. 
I explica que va ser de mica 
en mica com va anar teixint 
“aquesta espècie de teranyina 
que ha tingut el seu creixe-
ment i on en el fons t’adreces 
a tu mateix “, una pàgina on 
desgrana moltes vivències, 
perquè “85 anys d’existència 
m’han permès viure esdeveni-
ments apassionants, exclusius 
de la nostra època, com el 
Concili Vaticà II, que va ser 
un capgirament de la situació 
eclesial en el moment que es 
va produir”.

En relació amb el seu subs-
titut, considera que deixa la 
parròquia en bones mans: 
“Mossèn Rémy comença amb 
bon peu perquè fa temps que 
és al Lluçanès. Coneix molta 
gent i l’accepten perquè el 
veuen complidor, respectuós i 
servicial”.
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Mossèn Josep Casals, la setmana passada a la rectoria de Prats
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La formatgeria
més premiada
de Catalunya

al món

olost

ActivitAts
octubre

tot el mes d’octubre
“Il·lustracions i pensaments”
Exposició de l’olostenc Josep Salvans 
Gabarrós.
Espai Perot Rocaguinarda, de dilluns a 
dijous de 5 a 7 de la tarda.

Divendres 8
A les 17.00 al Centre Cívic
Visió-fòrum Cambra de les Meravelles.

Dissabte 9
Intrús, Jazz pel forat del pany
A les 17h al Mas Roca
Carolina Alabau & Èlia Bastida

Diumenge 17
A les 17.30 a la plaça Major 
Sabates vermelles, espectacle de dansa 
de la Cia NS Danza. Vinculat a l’àmbit 
d’igualtat de gènere. Activitat gratuïta.

Dimarts 19
A les 18.00 al Centre Cívic
Trobada Caixa Sons. Grup de Recerca 
de Música. Audició de Música Nadius 
americans. 

Dimecres 20
“Enredant el gènere”
Activitats per a joves de 12 a 17 anys.

A les 17.30 al local de joves d’Olost.
Inscripcions 699 20 05 44.

Divendres 22
A les 18.00 al Centre Cívic
Xarxa de Coneixements. Grup de 
Recerca de Plantes Salvatges.
Presentació de Ravenissa Comuna

Dijous 28
A les 16.30 a la biblioteca
Club de lectura Olost. Aquest deu ser el 
lloc, de Maggie O’Farrell.

Més informació a l’Ajuntament d’Olost:
93 888 02 11

www.olost.cat

de mares a filles
De Paco Mir
Dissabte 9 d’octubre de 2021
Hora: 19.00h
Lloc: Sala teatre El Casino d’Alpens

Preu entrada:  anticipades 10 € · taquilla 14 € 
93 857 80 75 i 690 609 800 (caps de setmana)

Festival de teatre Alpens – Temporada 2021

Dilluns, 4 d’octubre de 202140 LLUÇANÈS

Lluís Forcada ha treballat a l’institut de Prats de Lluçanès durant 24 anys

Prats de Lluçanès

Anna Gorchs

Es coneix bé l’institut Cas-
tell del Quer de Prats de 
Lluçanès. Hi ha treballat de 
professor els últims 24 anys, 
dels quals nou també n’ha 
estat el director. És Lluís 
Forcada, veí d’Artés (Bages), 
que aquest setembre s’ha 
jubilat. Mestre en l’especia-
litat de Filologia i llicenciat 
en Humanitats, ha impartit 
castellà, filosofia, teatre, 
cultura, valors ètics “i el que 
calgués”. El seu adeu no és 
total, ja que almenys aquest 
curs continuarà implicat en 
el projecte de teatre musical 
de 4t d’ESO.  

Com definiria l’institut 
Castell del Quer?

És un institut de pobles, 
tranquil i d’un ambient molt 
proper, de relació de tothom 
amb tothom i amb l’entorn.

Com era fa 24 anys?
Diria que hi vaig arribar al 

tercer any de funcionament. 
L’institut estava en construc-
ció. Era molt difícil que hi 
hagués projecte perquè ja hi 
havia hagut un relleu en la 
direcció i canvis de professo-
rat en un percentatge molt 
elevat, del 70% o el 80%. I 
hi havia molta preocupació 
pel tema de les obres, d’una 
escola se’n passava a fer una 
escola i un institut. Conviví-
em amb els paletes. 

Ha canviat molt, doncs?
Bàsicament ha canviat 

perquè el professorat és més 
estable. Tot i que és difícil, 
en el moment en què hi ha 
un personal més estable pots 
començar a crear línia. I en 
el moment també que acaben 
les obres, la ment dels equips 
directius es pot dedicar al 
que és la gestió educativa. 

I l’alumnat?
El perfil de l’alumnat ha 

canviat a Prats i a tot arreu. 
Per exemple, fa 24 anys uti-
litzàvem la biblioteca per 
buscar informació i avui 
no. Ara els alumnes tenen 
el mòbil per buscar o l’ordi-
nador per treballar. A més, 
els interessos de l’alumnat 
són absolutament diferents. 
I crec que la relació entre 
pares i fills ha canviat i per 
tant també ho ha fet la rela-
ció professorat-alumnat. Per 
tot això la manera de gesti-
onar un grup d’alumnes ha 
canviat o hauria d’haver-ho 
fet. No pot ser que la societat 
vagi molt més ràpid que la 
gestió de l’aula.

És difícil fer de professor?
Suposo que depèn de per 

qui. Jo m’ho he passat molt 
bé, per mi no ha estat difícil. 
Si tornés a començar tornaria 
a fer el mateix, tinc clar que 
és la meva professió i que 
m’ha agradat. Hi ha moments 
de difícil gestió, sempre, 
però amb bona voluntat, par-

lant i cordialitat, els proble-
mes solen tenir solució. Allò 
difícil potser és adaptar-nos 
al grup d’alumnes que tenim. 
Cada grup és un món i repe-
tir el mateix a cada grup i de 
la mateixa manera, no sol 
funcionar. T’has de formar 
i anar-te reinventant contí-
nuament per adaptar-te a la 
diversitat de l’alumnat. 

Un moment de la seva eta-
pa de director.

N’hi ha molts. Per exemple 
l’1x1, un projecte que tot i 
que tenia moltes mancances 
va ser una oportunitat i ens 
va portar la dotació d’equips 
informàtics a les aules. Vam 
ser un dels pocs centres pio-
ners a la Catalunya Central. 
També quan vam apostar 

Entrevista a Lluís Forcada, professor durant 24 anys a l’institut Castell del Quer de Prats, que s’ha jubilat

“El perfil de l’alumnat ha 
canviat a Prats i a tot arreu”

per les cotutories, que cada 
tutor tingués menys alumnes 
i en pogués fer un segui-
ment més acurat. En l’etapa 
de director es va aplicar la 
mitja hora de lectura diària, 
també la jornada intensiva. 
I els intercanvis Comenius, 
liderats des del departament 
d’anglès, el teatre, el trac-
tament de la diversitat... A 
part de projectes, hi ha molts 
petits moments del dia a dia, 
de les relacions de tu a tu 
que donen sentit a la feina 
de director i de docent.

Què suposa l’institut per 
al Lluçanès?

Pel que es diu, que des que 
hi ha l’institut hi ha relació 
entre els nois i noies dels 
diferents pobles i entre les 
famílies. L’institut és un 
element cohesionador de la 
consciència comarcal, jo pen-
so també del Lluçanès.

Què s’emporta de tots 
aquests anys? 

Un immens agraïment a 
tota la gent que he trobat en 
tots aquests anys de profes-
sió, dels primers anys a Badia 
del Vallès, fins a aquests 24 
anys a Prats. Això inclou 
alumnes, dels quals s’aprèn 
molt, famílies i companys 
i companyes amb qui hem 
compartit projectes. I un 
molt bon record perquè estic 
content d’haver plegat sense 
sentir-me cansat ni cremat. 
No cal arribar a aquesta 
situació, els alumnes no s’ho 
mereixerien.

“Estic content 
de plegar sense 

sentir-me cansat 
ni cremat” 
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Milestone Project és el nom d’un fes-
tival d’art urbà nascut a Girona que 
enguany ha posat un peu a Ripoll. La 
idea és convertir parets mitgeres en 

suports per a la creació artística de 
muralistes de nivell internacional. La 
primera experiència s’ha fet en dos 
llocs: els dos blocs del barri dels Fer-

roviaris i els antics pisos de la fàbri-
ca del Pla. Milestone Project, amb el 
suport de l’Ajuntament de Ripoll, ha 
arribat amb ganes de quedar-s’hi. 

Ripoll es posa ‘guapa’
Milestone Project injecta vitalitat artística internacional a tres façanes d’edificis, amb voluntat de continuïtat
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Xavier Masó, director del festival Milestone Project, divendres davant dels murals del barri dels Ferroviaris en procés d’execució
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El mural de la carretera de Barcelona, obra de l’italià Millo

Ripoll

Jordi Remolins

L’urbanisme, l’arquitectura 
i sobretot la precarietat eco-
nòmica que dècades enrere 
van marcar l’esdevenir de 
les nostres ciutats i pobles 
han deixat empremta en 
alguns edificis que no serien 
precisament exemples de 
bellesa extrema. L’art urbà 
ajuda a compensar alguns 
espais, injectant-los creati-
vitat, talent i una nova vida. 
Grans ciutats de tot el món, 
sigui Berlín, Nova York o 
Georgetown, han vist com 
barris marginals, conflictius 
o degradats, regeneraven 
l’interès que algun dia 
haguessin pogut tenir, gràci-
es a murals en façanes sobre 
les quals s’hi reprodueix una 
obra pictòrica.

Els edificis de la carretera 
de Barcelona i del barri dels 
Ferroviaris on Millo i Axel 
Void han estat treballant 
respectivament aquestes 
últimes setmanes dins del 
Milestone Project no serien 
exactament residuals, però 
tampoc estarien entre els 
més cobejats de Ripoll. Des-
prés de la plasmació de la 
seva obra el preu dels pisos 
encara no ha tingut temps 
de revalorar-se, però el que 

és segur és que el municipi 
ha millorat substancialment 
dos punts d’entrada amb 
molta visualització, sobretot 
pel que fa a les dues façanes 
paral·leles que es contem-
plen tant des del ferrocarril 
com pels vehicles que com-
pleten la ronda de Caste-

lladral, en tots dos casos en 
direcció nord.

Milestone Project ha arri-
bat a Ripoll com una bene-
dicció artística, gràcies a una 
“concatenació de casuali-
tats”, reconeix un dels seus 
codirectors, Xavier Masó, 
que amb Nacho Moltó en són 

responsables. Durant vuit 
anys han deixat empremta 
a Girona amb més de quatre 
desenes de murals, però 
aquest últim mes de juliol 
l’alcaldessa Marta Madrenas 
els va retirar la subvenció 
al·legant motius econòmics. 
Per això quan van rebre la 
trucada del regidor de l’àrea 
de Serveis al Territori de 
Ripoll, Joaquim Colomer, 
que els obria 
les portes 
de la vila, no 
van dubtar-
ho, malgrat 
la reducció 
pressupostà-
ria a la meitat 
que fins ara 
tenien, uns 24.000 euros dels 
quals l’Ajuntament n’aporta 
15.000 i la resta, la Diputació 
de Girona.

La façana pintada per 
Millo, àlies utilitzat per 
Francesco Camillo Giorgino, 
es va completar fa deu dies, i 
mostra una noia amb un ves-
tit vermell sobre un fons en 
blanc i negre, habitual en la 
seva obra. Les dues que enca-
ra ara està pintant Axel Void 
després d’haver-se ampliat el 
termini reflecteix una munió 
de gent mirant un punt con-
cret, com si estiguessin en 
una sala de cinema, i unes 

inscripcions en castellà 
advertint de l’excepcionalitat 
del que veuen. Aquest treball 
respon a una visió conceptu-
al de l’autor, que es comple-
tarà amb altres accions en 
marquesines i altres espais 
del poble. Masó destaca que 
“apostem per la llibertat 
artística”. Per això no hi ha 
interferències lingüístiques 
ni de cap altre tipus, i no 

s’ha plantejat 
vincular-ho 
a un altre 
muralisme 
aplicat sobre 
les façanes a 
través de la 
cal·ligrafia i 
l’Scriptorium 

que fa anys es va reflectir 
sobretot al centre històric. 
En tot cas destaca que Miles-
tone “són duros a quatre 
pessetes, perquè portem pri-
meres espases de l’art urbà”. 
I per sort, el Milestone ha 
arribat amb voluntat trans-
versal perquè tothom qui hi 
passa pel davant en pugui 
gaudir, i de perpetuar-s’hi: 
“Tant de bo cada any puguin 
materialitzar-se dues o tres 
façanes més”, desitja Masó, 
que alhora destaca la predis-
posició de tècnics, polítics i 
veïns a l’hora d’encaixar-hi el 
projecte.

Masó: “Tant de 
bo cada any es 

puguin fer dues    
o tres façanes”

Millo, sorprenent
Ripoll L’editora cultural 
del HuffPost defineix l’art 
de l’italià Millo –autor del 
mural de la carretera de 
Barcelona– entre “sorpre-
nent surrealista” i altres 
vegades “aterridor”. Als 
seus murals presenta habi-
tants amables explorant 
l’entorn urbà, és amant de 
línies blanques i negres 
amb tocs de color. Ha estès 
la seva obra per Àsia i 
Amèrica. .

Void, cosmopolita
Ripoll De mare haitiana i 
pare andalús, Void entra en 
contacte amb el grafiti des 
de 1999. Establert a Miami, 
on va néixer, la influència 
de la pintura clàssica li 
serveix per aproximar-se a 
entorns socials i familiars, 
a pors i triomfs. Abans de 
dibuixar els murals projec-
ta l’obra sobre les façanes 
on ell i les seves ajudants 
els acaben plasmant.
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Tenim una banda de ‘rock’n’roll’
Els osonencs Supervivents triomfen en la presentació a L’Atlàntida del seu primer disc
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D’esquerra a dreta, Segarra, Baliellas, Casellas, Comerma i Riba (falten, a la dreta, Cañari i Ferrer)

Vic

Jordi Vilarrodà

A l’inici del fenomen del 
Liverpool català –fixat ara 
en la memòria amb el docu-
mental de Dani Feixas– els 
grups de rock a Osona sor-
tien de sota les pedres. El 
temps no passa en va, els 
gustos musicals canvien, i a 
Supervivents els diuen ara 
que són els últims que es 
poden qualificar com a banda 
rockera amb totes les lletres. 
Ho deia el seu cantant Jordi 
Comerma dissabte, a L’At-
làntida, escenari de la pre-
sentació del primer disc de 
Supervivents, Qui ens donarà 
rock’n-roll?. Al seu davant, 
hi tenia un públic entregat 
des del minut zero, que havia 
exhaurit totes les entrades 
disponibles a la Sala Joaquim 
Maideu i que, si més no, dei-
xava clar que hi ha gent que 
vol rock. Del de tota la vida. 

Supervivents és una pro-
posta sòlida, basada en la 
solvència dels músics i veus 
que s’han anat agrupant 
entorn del projecte liderat 
pel mateix Comerma, el can-

tant i autor de la majoria dels 
temes, i del baixista Santi 
Casellas, els únics membres 
originals de la formació que 
va debutar fa set anys. La 
passió pel rock ha anat reu-
nint al seu voltant la resta 
de membres, com si tots ells 
estiguessin esperant que 
sortís l’ocasió. I el disc ha 

arribat gairebé com a part 
natural del creixement del 
projecte. Ben enregistrat i 
produït per David Planta a 
Sant Pere de Torelló, prome-
tia tot el que es va traslladar 
dissabte a l’escenari, i una 
mica més. El concert va ser 
una descàrrega d’energia 
rockera que va passar per 

gairebé totes les cançons del 
disc, com la que li dona títol: 
Qui em donarà rock’n’roll?. 
“És un somni estar aquí”, 
deia Comerma, front man 
amb tota l’actitud que això 
requereix, secundat per un 
Santi Casellas que encara 
fa preguntar tothom com 
és possible que fa pocs anys 

no estigués tocant ni el baix 
ni cap altre instrument. Les 
guitarres de Santi Cañari i 
Xavier Baliellas (el primer 
al davant, més explosiu, l’al-
tre emergint des de segona 
fila com l’home “que ens ha 
endreçat”) hi posaven l’es-
sència rockera. Sergi Riba, 
tancat en un mampara trans-
parent per evitar un excessiu 
impacte de la bateria, mar-
cava el compàs amb precisió 
de metrònom, mentre que 
Roser Ferrer introduïa el 
teclat i Laura Segarra les 
segones veus. El repertori va 
recuperar Coses importants 
(2019), l’àlbum en solitari de 
Comerma, com La pell cosida 
a cançons, “sense la qual no 
haguessin existit les altres”. 
Mentrestant, anaven pujant 
convidats a escena: el mateix 
David Planta, Oriol Cardona 
(excomponent de grups com 
Àcid Úric), Xus Morales 
(primer cantant de la banda) 
o el també guitarrista Joan 
Vilarrasa, i es feia un emotiu 
record a Jordi Buixa, primer 
bateria del grup, ara malalt 
d’un càncer. Al final, van tan-
car amb una versió rockera 
de Que tinguem sort de Lluís 
Llach (com havien fet en el 
seu moment els Wildside) i 
en homenatge als grups de 
versions, mentre el públic 
s’aixecava per ovacionar els 
Supervivents. Qui ens dona-
rà rock’n’roll? Ells. 

‘Dido & Aeneas’ inicia la temporada dels Grans Concerts a Vic

Una òpera que deixava amb ganesEl Pianíssim de 
Jordi Sabatés 
obre el Festival 
de Jazz de Vic

Vic

J.V. 

La 23a edició de l’Alham-
bra Festival de Jazz de Vic 
s’obrirà dijous amb el ja 
tradicional concert de piano 
sol, el Pianíssim, que tin-
drà lloc a les 8 del vespre 
a la Jazz Cava. Jordi Saba-
tés (Barcelona, 1948) serà 
l’encarregat de fer aquesta 
obertura, amb un concert 
que ha titulat Mavrick & 
rostres afroamericans, amb 
obres pròpies que reflectiran 
influències molt diverses, 
des del ragtime o el boogie-
vwoogie fins al blues o la 
música cubana. Amb més 
de 50 anys de trajectòria als 
escenaris, Sabatés té en el 
seu currículum artístic des 
de col·laboracions amb Tete 
Montoliu (el disc Vampyria) 
fins a treballs amb Maria 
del Mar Bonet o Pau Riba, 
música per a obres teatrals 
de Sergi Belbel i Lluïsa Cuni-
llé o composicions de música 
clàssica. El festival inclou 11 
concerts fins al 17 d’octubre 
(vegeu EL 9 NOU de diven-
dres).
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Jordi Domènech, a l’esquerra de la imatge, en el paper de la fetillera de l’òpera ‘Dido & Aeneas’

‘Dido & Aeneas’, de 
Henry Purcell. Vespres 
d’Arnadí i Cor de Teatre. 
L’Atlàntida, Vic. Dissab-
te, 2 d’octubre de 2021.

Vic

Montserrat Rius

Dido & Aenas (o, si voleu, 
Dido i Enees) és una òpe-

ra barroca de proporcions 
modestes, però amb una 
música de Henry Purcell 
brillant i, diria, excepcional. 
Un drama cantat, curt, que 
t’acaba deixant amb ganes 
de més, sobretot tenint en 
compte que els deu minuts 
finals són una meravella si 
els intèrprets ho fan com dis-
sabte al vespre a l’auditori de 
L’Atlàntida de Vic. 

Vespres d’Arnadí Orques-
tra Barroca, dirigida per Dani 
Espasa, va ser l’encarregada 
de fer brillar la música de 
Henry Purcell. La corda, 
conduïda amb cura per ell 
mateix, va interpretar d’una 
manera molt polida en l’as-
pecte sonor, igual que el 
clavicèmbal, ple de detalls 
amb un gran treball. Una 
molt bona tria de solistes 

que amb la durada de l’obra 
tenen poc temps per lluir-
s’hi, però destaquem la veu 
de la reina Dido, amb la 
mezzosoprano Mireia Pintó, 
que superada la fredor de la 
primera ària va interpretar 
el dolor de la separació amb 
Enees amb l’aclaparadora 
ària When I’m, Laid in Earth, 
amb una gran bellesa i pregó 
sentiment. Jordi Domènech, 
que feia de fetillera, con-
tratenor, va sortir en l’acte 
segon imposant i imponent, 
massa poc temps per a tan 
gran artista. Repeteixo, un 
gran nivell de tots els solis-
tes. Expressius, bells timbres 
com amb Laia Frigolé, sopra-
no, en el seu paper de Belin-
da, que des de la primera ària 
no va deixar d’estar-hi, del 
tot i més. 

Pel que fa al Cor de Teatre, 
sense ells tot hauria quedat 
en un gairebé no-res. Van 
dominar el cant i els movi-
ments, l’escena va ser, des 
del primer moment, terri-
tori seu conquerit. Amb un 
vestuari contemporani, de 
cada dia, amb alguna clucada 
d’ull, masculina, al vestuari 
clàssic, el seu cant final Whit 
Droooping Winds ens va fer 
desitjar que el que havia aca-
bat tornés a començar. És de 
justícia aplaudir la direcció 
escènica d’Andrea Portella i 
les projeccions d’Aleix Viadé. 
Com amb tan poc es pot fer 
tant. 
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El festival Terra Gollut reuneix 
grans noms del fotoperiodisme

El balneri Montagut de Campelles es va obrir dissabte per acollir debats, tallers i exposicions
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A la fotografia, el debat en què van participar Jordi Borràs i Adiva Koenigsberg, moderat per Ariadna Reche

Campelles

EL 9 NOU

El festival Terra Gollut ha 
celebrat aquest cap de setma-
na la primera edició de la Jor-
nada de fotografia compro-
mesa del Terra Gollut Film 
Festival a l’antic Hotel Balne-
ari Montagut, de Campelles. 
S’hi van reunir fotògrafs tan 
reconeguts com Joan Guerre-
ro o Cristina Garcia Rodero, 
qui va tancar la jornada de 
dissabte amb la recepció del 
premi honorífic d’enguany 
a l’església de Montagut. I 
Anna Surinyach, Jordi Borràs 
o Smita Sharma, entre d’al-
tres. Totes les activitats de 
la jornada van comptar amb 
l’assistència d’un centenar 
de persones. “Estem molt 
contents de com ha anat i la 
resposta del públic”, va expli-
car Joaquim Roqué, director 
del Terra Gollut.

El tret de sortida d’aquesta 
jornada es va donar al matí 
amb un taller familiar de cia-
notípia, un procés fotogràfic 
del segle XIX que imprimeix 
en color blau. En paral·lel, 
alguns dels fotògrafs pro-
fessionals van estar revisant 
els books d’una quinzena 
d’aficionats. A més, durant 
tot el dia, es van poder veure 
dues exposicions: “Refugis 
pandèmics”, de Xavier Canal, 
instal·lada en una furgone-
ta Volkswagen de 1967, i 
“Mirar, recordar, descobrir”, 
de joves migrats no acompa-
nyats que van personar-se a 
Montagut per presentar el 
projecte en català.

L’interès el van centrar les 
taules rodones consecutives 
dins del teatre del balneari, 
a la tarda. “De molt nivell; és 
difícil que fotògrafs amb tra-
jectòries com les seves coin-
cideixin en un mateix lloc”, 
va dir Roqué. La primera, 
“Els límits del fotoperiodis-

Una foto ‘antiga’
Campelles A la tarda, els 
actes van arrencar amb la 
captura d’una fotografia de 
gran format dels presents a 
l’entrada del balneari. Ho va 
fer Relats de Llum utilitzant 
l’antic procés fotoquímic del 
col·lodió humit sobre una 
placa de vidre. Després, es va 
regalar la imatge al balneari 
perquè passi a formar part de 
l’emblemàtic edifici. 
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me”, va comptar amb la par-
ticipació de Joan Guerrero, 
Anna Surinyach i Marc Sanyé 
–aquest últim, col·laborador 
d’EL 9 NOU–, a més de la 
filòsofa Marina Garcés. Tots 
quatre van debatre sobre la 
forma de cobrir les crisis i la 
importància de les imatges 
que fan i les que deixen sen-
se fer. Surinyach i Sanyé van 
coincidir a dir que a vegades 
–van posar l’illa grega de Les-
bos d’exemple– hi ha massa 
fotògrafs “fent la mateixa 

foto” i van recordar la impor-
tància d’apostar per allò que 
ningú mostra. Joan Guerrero 
es va endur l’aplaudiment 
del públic en una de les seves 
intervencions. A la segona 
taula, “Com afecta el context 
cultural en el tractament 
fotoperiodístic?”, hi van par-
ticipar els fotoperiodistes 
Jordi Borràs i Adiva Koenigs-
berg –en format presencial– i 
Rian Dundon i Smita Sharma 
des dels Estats Units i l’Ín-
dia, respectivament. La sala 

va poder veure vint fotogra-
fies d’un projecte personal 
de cadascú que els fotògrafs 
van comentar a sala: Borràs 
va portar Les ombres de Var-
sòvia”; Koenigsberg, Parir en 
pandèmia; Dundon, Protest 
City, i Sharma, Not my shame. 
El projecte de Sharma, per 
exemple, mostrava la cruesa 
de nenes i noies violades, i 
en molts casos assassinades, 
a l’Índia. Aquesta segona 
taula la va moderar la perio-
dista Ariadna Reche. 

Dijous es presenta 
a Manlleu un llibre    
en homenatge  
a Ramon Cotrina

Manlleu La Biblioteca 
Municipal de Manlleu BBVA 
acollirà dijous la presentació 
del llibre Estimat Ramon, un 
homenatge a la figura del 
sociòleg i escriptor Ramon 
Cotrina, que va morir l’any 
passat. Cotrina havia estat 
membre del grup de semina-
ristes que va publicar l’anto-
logia Estudiants de Vic, 1951, 
que va marcar una fita en la 
poesia catalana de postguer-
ra, i posteriorment va ser un 
dels impulsors del projecte 
universitari de Vic, per inte-
grar-se després a l’Institut 
Catòlic d’Estudis Socials 
de Barcelona, on va dirigir 
el laboratori de Sociologia. 
Pràcticament, va abandonar 
l’activitat literària pública 
excepte en algunes publica-
cions que va fer al seu poble 
natal, Sant Joan de les Aba-
desses. El llibre, publicat per 
Viena Edicions, és un recull 
de textos dispersos que han 
recollit familiars i amics de 
Cotrina. Joan Grau, fill de 
l’escriptor manlleuenc Josep 
Grau –company de generació 
i amic–, intervindrà al costat 
de Nan Orriols en la presen-
tació, que tindrà lloc a les 7 
de la tarda. 

Quatre concerts 
tanquen a Ripoll el 
projecte Despertant 
Instruments Adormits

Ripoll Un minicicle de con-
certs tanca a Ripoll el pro-
jecte europeu Despertant 
Instruments Adormits, basat 
en la reconstrucció dels ins-
truments musicals esculpits 
en pedra a la portalada del 
monestir. El cicle va comen-
çar aquest dissabte amb 
Labyrinth Orchestra i conti-
nuarà dimarts a l’església de 
Sant Pere amb l’actuació de 
Troubadours Art Ensemble, 
i dimecres al mateix escenari 
amb Labyrinth Ensemble. 
Dijous s’acabarà al monestir 
amb un concert de Microlo-
gus. 

Osona, amb el Cap de Setmana Ibèric
Roda de Ter Els jaciments osonencs del Casol de Puigcas-
tellet, a Folgueroles, i l’Esquerda, a Roda de Ter, s’han afe-
git al 21è Cap de Setmana Ibèric, que ha portat activitats 
als llocs de Catalunya que conserven restes d’aquesta cul-
tura preromana. Entre els actes destacava, a Roda, la pre-
sentació del llibre Agiradin, somiant l’Esquerda ibèrica, de 
la rodenca Laura Bayer. Es tracta d’un conte per a adults, 
inspirat en la vida de l’antic poblat, amb il·lustracions 
de Josep Fernández Ayllo. L’acte (fotografia de la dreta) 
va tenir lloc al Museu de l’Esquerda, que es va omplir de 
públic, amb la presència de l’escriptor Antoni Pladevall, 
que va destacar el nivell literari i la “tria minuciosa de les 
paraules”. Abans havia tingut lloc una matinal de dibuix 
i pintura al jaciment (a l’esquerra), guiada pel pintor 
Joan Jutglar. A Folgueroles, es va fer una caminada fins a 
Puigcastellet, on va tenir lloc una xerrada. FU

N
D

A
C

IÓ
 L

’E
SQ

U
ER

D
A



EL CALAIXNOU9EL Dilluns, 4 d’octubre de 202144

Porc i cervesa, descentralitzats
El model de tastets ha funcionat, en un any de transició cap a la normalitat de la fira de Manlleu
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A dalt, el concert de Guillem Roma i a baix, Jonathan Plaza en el seu tast de cerveses i l’aspecte del Casal de Gràcia, amb la màxima ocupació possible de públic

Manlleu

Jordi Vilarrodà

La plaça Fra Bernadí no es 
va omplir aquesta vegada 
de parades, en la imatge ja 
clàssica de la Festa del Porc 
i la Cervesa de Manlleu. De 
fet, la imatge de més gent 
en aquest escenari la va pro-
porcionar no el menjar i el 
beure sinó la música, amb el 
concert de Guillem Roma, la 
nit de dissabte, presentant-hi 
les cançons del disc Kiribati. 
Però el porc i la cervesa sí 
que hi van ser, en forma de 
les diverses activitats que 
des de divendres es van anar 
escampant per Manlleu en 
format de tast.

Una d’aquestes la va prota-
gonitzar Jonathan Plaza, un 
manlleuenc que en els últims 
anys s’ha convertit en influ-
encer de les cerveses artesa-
nes, i que divendres al vespre 
en conduïa un tast al teatre 
del Casal de Gràcia, amb 
totes les entrades exhau-
rides. Un fet que ha estat 
habitual al llarg del cap de 
setmana, i que permet man-
tenir viva la flama de la festa 
fins que pugui tornar al seu 
format prepandèmic. Jonat-
han Plaza té gairebé 19.000 
seguidors al seu compte 
d’Instagram (@beerdexeida-
nya), que l’han convertit en 
un referent dels aficionats 
a les cerveses artesanes, 
“un boom dels últims anys a 
Catalunya, que va baixar una 
mica en la pandèmia, però 
que ja nota la recuperació”. 
Tot i que diu que està acos-
tumat a fer tasts en format 
més petit, Plaza va conduir 
amb humor una vetllada en 
què es van tastar cerveses 
que apunten les noves ten-
dències: amb gustos afruitats 
i molt llupolades, les NEIPA 
(que ve de les sigles New 
England Indian Pale Ale, 
pel seu origen geogràfic als 
Estats Units). L’influencer 
cerveser de Manlleu confes-
sa que va començar fa cinc 
anys a penjar comentaris 
de cerveses, “una cosa que 
sempre m’ha agradat”, i que 
els seguidors han anat crei-
xent sense saber gaire com. 
Divendres en devia sumar, 
segur, uns quants més. 

El tastet al Casal de Gràcia 
era un exemple del model 
que ha seguit aquesta edi-
ció batejada com a Tastets 
del Porc i la Cervesa. Actes 
descentralitzats i amb 80 
persones com a molt en els 
de més aforament: el taller 
per a home brewers al Mer-
cat Municipal i els tastets 
de sobrassades i de cervesa 

al Casal de Gràcia, dissabte 
(aquest últim, amb una pers-
pectiva des de la Revolució 
Industrial i amb el jutge 
cerveser Ariel Caballero, tota 
una autoritat). I diumenge, 
el vermut o el tast d’embotits 
de Manlleu amb cervesa Pils-
ter i la música de Toti Soler, 

que tancava la programació. 
“Per poc que puguem, l’any 
que ve farem una edició 
normalitzada però alguna 
d’aquestes coses les mantin-
drem”, explicava el regidor 
de Promoció Econòmica, 
Eudald Sellarès, fent balanç 
del conjunt. El model descen-

tralitzat ha tingut accepta-
ció, i també han funcionat els 
concerts, sobretot el de Gui-
llem Roma. Al marge de la 
programació oficial, també es 
valora que hagin sorgit altres 
iniciatives, com la del bar El 
Manlleuet, que ha programat 
tastets i concerts propis. De 

fet, dijous a la nit va ser qui 
va iniciar les activitats amb 
la cervesera Basqueland, una 
de les millors d’Europa. “El 
Porc i la Cervesa és una mar-
ca, que fins i tot amb aques-
tes limitacions ha fet venir 
gent de fora de Manlleu”, 
recordava Sellarès. 

Sopar amb Joseba 
Cruz pels 20 anys   
de la revista ‘Cuina’ 

Manlleu Joseba Cruz, del res-
taurant Le Clandestin, de Navàs, 
exponent de la nova fornada de 
xefs catalans amb més projecció, 
va ser l’encarregat de servir, dis-
sabte al vespre als jardins de Can 
Puget, el sopar de celebració del 
20è aniversari de la revista Cui-
na, un dels partners consolidats 
de la fira. El menú degustació 
girava entorn dels productes del 
porc i es va maridar amb una 
selecció de cerveses catalanes. 
L’aforament era limitat.

BE
R

N
A

T
 C

ED
Ó



EL CALAIXNOU9EL Dilluns, 4 d’octubre de 2021 45

Calldetenes retroba la fira
Aquest dissabte es va celebrar la novena edició de la Fira de la Mercè, després de l’aturada de l’any passat

El carrer Gran de Calldetenes, tancat, canviava dissabte la circulació de cotxes per la gent que visitava les parades de la Fira de la Mercè

Calldetenes

Anna Tañà

Calldetenes es va vestir de 
gala dissabte per acollir una 
nova edició de la tradicional 
Fira de la Mercè. Enguany es 
recuperava després que l’any 
passat s’hagués de cancel·lar 
a causa de la pandèmia. El 
retorn a la normalitat es va 
notar tornant a veure de nou 
la plaça Onze de Setembre 
plena de gent passejant i 
participant de les activitats. 
Segons l’organització, l’assis-
tència va ser similar a la dels 
altres anys, arribant a servir 
entre 1.200 i 1.400 àpats. La 
fira es va adaptar a les mesu-
res anti-Covid.  

L’oferta anava des de gas-
tronomia, artesania i oci fins 
a empresa. L’alcalde acciden-
tal, Miquel Riera, va destacar 
la importància d’aquesta 
fira per donar a conèixer el 
teixit empresarial del poble. 
Dues de les activitats més 
destacades del programa van 
ser el show cooking de David 
Garriga, cap de cuina del res-
taurant-hotel Les Clarisses 
de Vic, i el retorn dels Sagals 
d’Osona. 

Deu parelles premiades 
del sorteig de l’Associació 
de Comerciants i Serveis de 
Calldetenes van poder gaudir 
de l’experiència de mari-
datge de productes locals i 
cervesa artesana. Garriga va 
cuinar dues receptes orien-
tals, mentre que des de la 
cervesera Cingles es mostra-
ven dos dels seus productes 
estrella per al maridatge. 
“Amb la Covid-19 va baixar la 
demanda de cervesa als res-
taurants i vam decidir reno-
var-nos creant cerveses expe-
rimentals i temporals que 
cridessin l’atenció de la gent 
a la botiga”, explicaven els 
elaboradors de cervesa. Ara, 

Retorn dels Sagals
Calldetenes Una de 
les principals novetats 
d’aquesta edició va ser la 
represa de l’activitat caste-
llera. Durant el matí es va 
realitzar un taller per als 
més petits i una activitat 
didàctica de la mà de Ber-
nat Camps, president dels 
Sagals d’Osona. L’objectiu 
principal va ser donar a 
conèixer el funcionament 
del grup i donar uns conei-
xements bàsics d’aquesta 
tradició. Aquesta era la 
primera aparició de la colla 
754 dies després de l’atu-
rada per la pandèmia. Van 
reprendre l’activitat caste-
llera construint un pilar de 
tres i una exitosa torre de 
sis, entre d’altres.  
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postpandèmia, han tornat a 
fabricar unes 1.200 ampolles 
per producció al mes. D’altra 
banda, un cop tastats tots els 
plats cuinats per Garriga, ell 
mateix va voler anunciar el 
canvi de menú imminent que 
farà a Les Clarisses. “Volem 
dirigir-nos cap a una nova 
etapa en què tot serà men-
jar oriental amb productes 
locals”. 

La zona comercial també 
va acollir la Fira sobre rodes, 
una exposició de cotxes 
d’ocasió i motos i vehicles 
clàssics, i La Cuineta de la 
Fira, un taller per als infants 
que va omplir totes les pla-
ces. A banda d’això, també 
va tenir lloc el concurs de 
melmelades, amb tres gua-
nyadors molt renyits, i el 4t 
concurs de pintura, amb 39 
participants. 

Estrena d’una ruta pel 
modernisme i maçoneria 
de Casa Ricart per als 
subscriptors d’EL 9 NOU
Vic Una trentena de subscrip-
tors d’EL 9 NOU, el màxim de 
places previstes, van estrenar 
divendres passat una inèdita 
visita guiada a través de la 
petjada modernista i maçònica 
que amaga la Casa Ricart de 
Vic. La visita, que va anar a 
càrrec del guia turístic Xavier 
Cervera i l’advocat David 
Oliva, es va repetir oberta al 
públic en general tant dissabte 
com diumenge, amb quatre 
sessions que també van tenir 
molta acceptació. EL 9 NOU en 
farà una crònica divendres. M
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Flors d’Honor per 
a 17 municipis 
d’Osona i el Ripollès

Vic Un total de 17 municipis 
d’Osona i el Ripollès man-
tenen alguna de les Flors 
d’Honor que concedeix el 
moviment Viles Florides, que 
enguany commemora el seu 
10è aniversari. Es tracta de 
l’Esquirol (2), Roda (3), Sant 
Hipòlit (3), Sant Vicenç (2), 
Santa Eulàlia (2), Taradell 
(3), Tavèrnoles (3), Tona (3), 
Torelló (3), Vic (3), Viladrau 
(2), Vilanova de Sau (3), 
Planoles (1), Queralbs (2), 
Ripoll (3) i Sant Joan de les 
Abadesses (3).
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Ferro, aigua i foc, al nou museu 
del Molí Gros de Campdevànol
Campdevànol Ferro, aigua i foc. Tres elements 
cabdals per entendre la història metal·lúrgica 
de Campdevànol que han convergit en el centre 
museogràfic transfronterer Pyrfer del Molí Gros, 
l’aigua i el ferro, que es va inaugurar dissabte (a 
la fotografia) en el marc de la quarta Biennal del 
Metall. El museu disposa d’una primera sala on 
hi ha imatges de la Gala i del pintor Coll i Bardo-
let. Tot seguit, hi ha dues estances batejades com 
l’Espai de Ferro i d’Aigua, amb un enorme mall 
de martinet de ferro forjat procedent de la Farga 
Casanova, escortat per eines agrícoles fetes amb 
ferro. L’espai també parla de les fargues Rotllan 
i Raguer, aparegudes el 1634 i 1718, respecti-
vament. A l’espai d’aigua es parla de la Ruta de 
l’Aigua i el Ferro, en un poble ple de salts, canals o 
molins hidràulics. Gràcies al projecte Pyrfer, s’ha 
traçat una ruta que passa per 11 punts claus per 
explicar la història metal·lúrgica de la vila com són 
el Molí Gros, el canal Grau-Raguer, Ca l’Ayola, el 
canal de la sèquia Molinar, la Farga Casanova o el 
Martinet. La Biennal va reunir també una vintena 
de forjadors darrere del Centre Cívic. I.M.
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Olost celebra la setena Fira de 
Formatge de Pastor i Llet Crua
Olost En un diumenge intens de fires (només 
la Fira del Tast del Bisaura es va ajornar fins la 
setmana vinent per la pluja), Olost celebrava per 
setè any la que dedica al formatge de pastor i a 
la llet crua. Després de la pausa imposada l’any 
passat per la pandèmia, la plaça Major va tornar a 
acollir les parades d’aquesta fira organitzada pel 
col·lectiu de Pastors i  Pastores Formatgers –que 
es presentava aprofitant l’ocasió– i Caseus Afina-
dors, amb el suport de l’Ajuntament. L’acollida 
que va tenir mostra el creixent interès que des-
perta la llet crua entre el consumidor que busca 
productes alternatius i de proximitat, i també els 
formatges de vaca, ovella o cabra que se’n deriven 
(a la fotografia, una de les parades de la fira). 
Aprofitant la coincidència amb el cap de setmana 
del “Benvinguts a pagès”, es va oferir també un 
tast d’altres productes locals, tant làctics com 
d’embotits, coca, pa o cervesa artesana. La nova 
associació que agrupa els pastors que a la vegada 
són formatgers comptarà amb un segell distintiu 
dels seus productes. L’actor Carles Xuriguera va 
ser el convidat popular d’honor a aquesta edició 
de la fira. 
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Allau de públic i final amb pluja a 
la Fira de la Galeta, a Camprodon
Camprodon L’encaix tradicional que han tingut 
les galetes amb el municipi de Camprodon ha 
trobat des de fa quatre anys un bon motiu per 
reivindicar-se a través de la Fira de la Galeta, que 
es consolida malgrat que abans de la pandèmia 
només es va poder fer una vegada. Aquest cap de 
setmana s’ha pogut constatar la requesta que té 
aquesta activitat firal i festiva, sobre la qual l’em-
presa local Birba té un gran ascendent. El pregó a 
càrrec de l’actriu Itziar Castro i la inauguració amb 
el president de la Diputació de Girona, Miquel 
Noguer; la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, 
i l’alcalde camprodoní, Xavier Sala, va tenir el 
mateix seguiment multitudinari que va envair els 
carrers i places de la vila on es va fer el Mercat de 
Galetes durant la resta de la jornada de dissabte. 
Les activitats infantils i concerts, inclòs el de la 
cantant Beth, van marcar la jornada més eferves-
cent d’aquesta tercera edició. Malauradament, diu-
menge va estar marcat per la presència de la pluja, 
que després d’una forta precipitació va remullar 
no només la simpàtica mascota Cuki sinó també la 
resta de fira. A la fotografia, Itziar Castro amb la 
Cuki, mascota de la fira. J.R.
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han destacat en astronomia 
fins a principis de segle XX. 
Aprofundint en les que van 
treballar a l’observatori 
de Harvard, estudiant les 
plaques fotogràfiques 
que havien obtingut amb 
els telescopis astrònoms 
professionals. A càrrec 
de Miquel Camprodon 
Masnou, matemàtic, 
informàtic i soci de 
l’AAd’O. En línia. 20.00.

Dimecres 6

Centelles. Festa d’inici de 
curs de l’Espai Jove i el PIPA. 
Pati de la Casa de Cultura. 
17.30.

Ripoll. Despertant 
instruments adormits. 
Labyrinth Ensemble 
interpretaran música 
clàssica i tradicional del 
Mediterrani i de l’Orient 
Mitjà, i noves composicions 
inspirades en aquesta 
música. Amb inscripció. 
Església de Sant Pere. 
20.00.

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.

Setmana Europea de la 
Mobilitat. Caminada per la 
gent gran. Tres recorreguts 
entre 500m i 6km. Cal 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 
inscripció prèvia. L’Atlàntida. 
09.30.

Afrodance. Taller gratuït per 
a joves de 12 a 21 anys. Santa 
Anna. 18.00-20.00.

Presentació del llibre 
Guilleries i la Vall de Sau. 
Passejades i excursions, 
d’Òscar Farrerons Vidal. A 
càrrec de l’autor i de Lluís 
Santanach, vicepresident 
de la Unió Excursionista de 
Vic. Llibreria Muntanya de 
Llibres. 18.30.

Vilanova de Sau. Cicle 
de conferències: el món 
medieval i Oliba. Sessió 
3: itinerari guiat a través 
dels recursos naturals a 
l’entorn de Vilanova de Sau 
i les Guilleries, a càrrec 
d’Aquaterra Club. Places 
limitades. Vilanova de Sau. 
10.00-12.00.

Dijous 7

Centelles. Inauguració del 
curs escolar 2021-2022 i 
presentació del programa 
Centelles Famílies. Amb 
la xerrada “Horitzons i 
reptes en la coeducació per 
una educació basada en 
la perspectiva de gènere”, 
a càrrec de Gerard Coll-
Planas. Amb inscripció 
prèvia a <www.centelles.
cat/centellesfamilies>. 
Casal Francesc Macià. 20.00.

Manlleu. 11a Mostra 
Internacional de Cinema 
Etnogràfic. El Moviment 
Júnior de Manlleu a partir 
de filmacions antigues 
de Carles Molist. Sala de 
sessions de l’Ajuntament. 
18.00.

Presentació del llibre Estimat 
Ramon. Homenatge a Ramon 
Cotrina (1932-2020). A 
càrrec de Joan Grau, amb la 
participació de Nan Orriols. 
Amb reserva. Biblioteca 
Municipal de Manlleu BBVA. 
19.00.

Ripoll. Despertant 
instruments adormits. 
Micrologus amb el concert 
Madre de Deus. Cantigas de 
Santa Maria del Rey Alfonso 
X ‘el sabio’. Amb inscripció. 
Monestir de Santa Maria de 
Ripoll. 20.30.

Torelló. Temps de contes 
a les biblioteques d’Osona. 
Amb el conte On s’amaga el 
monstre del carrer?, a càrrec 
de Núria Clemares. A partir 
de 4 anys. Biblioteca Dos 
Rius. 18.00.

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.

1r aniversari Xevi Pascuet 
Fisioteràpia. 19.15, 
conferència “Dolor lumbar: 
causes, conseqüències i 
tractament”, a càrrec del 
fisioterapeuta Xevi Pascuet. 
19.35, sorteig. 19.45, cloenda 
a càrrec del president de 
l’ETB. 19.55, copa de cava 
i pica-pica. 20.15, classe 
dirigida de core a càrrec de 
Xevi Pascuet. Vic-ETB.

23è Alhambra Festival Jazz 
Vic. Concert inaugural del 
pianista Jordi Sabatés amb el 
Jordi Sabatés: Maverick and 
rostres afro-americans. Jazz 
Cava. 20.00.

Dilluns 4

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.

Hip-hop. Taller gratuït per 
a joves de 12 a 21 anys. 
Skatepark. 18.00-20.00.

Dimarts 5

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

Ripoll. Despertant 
instruments adormits. 
Troubadours Art Ensemble 
ens transportaran a 
l’univers musical profà 
dels trobadors de l’edat 
mitjana, en un joc vocal 
amb els cants sagrats de 
l’Scriptorium de Ripoll. 
Amb inscripció. Església de 
Sant Pere. 20.00.

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.

Festes de la Calla. 15è 
aniversari del Casal 
Guiteras amb activitats i 
petit berenar. Amb reserva. 
Pati del Casal Guiteras. 
17.30.

Club de lectura La Butaca 
Daurada. Presentació 
del projecte editorial 
d’Ediciones Modernas 
El Embudo. Xerrada 
amb l’escriptor, editor i 
especialista en literatura 
infantil i juvenil Gustavo 
Puerta Leisse, que ens 
explicarà com és que editar 
pot ser un joc. Activitat 
dirigida a un públic adult. 
Cal inscripció. Llibreria El 
Petit Tresor. 18.00.

Conferències de l’AAd’O. 
“Dones astrònomes”. 
Quines són i la feina que 
han fet les dones que més 

Farmàcies

Vic

✚ATLÀNTIDA

C. Montserrat, 11 | dia 4

✚AUSA

C. Pare Huix, 15 | dia 5

✚POU

Av. Olímpia, 5 | dia 6

✚YLLA-CATALÀ

Pl. Paradís, 2 | dia 7

Roda de Ter

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dies 4, 5, 6 i 7

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 4, 5, 
6 i 7

Tona

✚VILELLA

C. Seva, 1 | dies 4, 5, 6 i 7

Torelló

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 4

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 5

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 6

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dia 7

Manlleu

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 4

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 5

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 6

✚POU

C. Vilamirosa, 109 | dia 7

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 5

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dia 6

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dies 4 i 7

Ripoll

 ✚CABALLERIA

Pl. Berenguer el Vell, 5 | 
dies 4, 5, 6 i 7

St. Joan Abadesses

✚CABALLERIA

C. Ramon d’Urg, 56 | dies 
4, 5, 6 i 7

CARTELLERA

RIPOLL  Dilluns

Comtal Dune 21.15

TORELLÓ  Dijous

El Casal La favorita 20.30

VIC  Dimarts

L’Atlàntida Petita Mis Sunshine (VOSC) 20.00 (Cineclub Vic)

VIC  De dilluns a dijous

Sucre Sin tiempo para morir 18.15, 20.20 i 21.15
 Sin tiempo para morir (VOSE) 21.30
 Benedetta 17.55 i 19.20
 Benedetta (VOSE) 21.45
 Mediterráneo 17.40, 19.50 i 22.00
 Claret 19.25 (només dimecres)
 Bella i el circ màgic 17.30
 No respires 2 19.30 (excepte dimecres) i 21.45
 Maixabel 19.45 i 22.00
 Dune 18.45 i 21.35
 After. Almas perdidas 17.50
 Shang-Chi y la leyenda (...) 19.05
 La Patrulla Canina: la película 17.40
 A todo tren: destino Asturias 17.45
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pintures de Rafa Romero. Horari: 

de dijous a diumenge de 18.00 a 

20.00. Fins al 10 d’octubre. 

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.

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.

Roda de Ter

Museu Arqueològic de 
l’Esquerda. Exposició permanent 
“L’Esquerda, la fortalesa del 
Ter”. Horari: de dimarts a divendres 

de 10.00 a 14.00, dimarts de 17.00 a 

19.00 i dissabtes, diumenges i festius 

de 10.30 a 13.30. 

St. Joan de les Abadesses

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.

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, dissabtes d’11.00 a 

14.00 i de 17.00 a 20.00 i diumenges 

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.

Sala d’exposicions Niu del 
Palau. Exposició “Art oriental”, 
col·lecció de Ramon Faja i Subias. 
Horari: de dimecres a divendres 

de 17.00 a 20.00, dissabtes i festius 

d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 i 

dilluns 11 d’octubre d’11.00 a 14.00 i 

de 17.00 a 20.00. Fins al 24 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

Sala d’exposicions Can Puget. 
Exposició “Poètiques de 
resistència”, una col·lecció de 

Horari: totes les tardes de dilluns a 

diumenge. Fins al 31 d’octubre. 

Escola d’Art. Exposició “Jardí 
d’Humus”, de Manel Enclusa, 
comissariada per Laura Terré. 
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 

a 13.00 i de 17.00 a 20.00, dissabtes 

d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00. Del 8 

d’octubre al 27 de novembre.

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, dissabtes i diumenges 

de 10.00 a 13.00. Fins al 12 d’octubre.

Museu de l’Art de la Pell. 
Exposició “El llegat de la llum”, 
de Manel Enclusa, comissariada 
per Laura Terré. Horari: de 

dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 

i de 16.00 a 19.00, dissabte d’11.00 a 

14.00 i de 16.00 a 19.00, diumenges 

i festius d’11.00 a 14.00. Del 8 

d’octubre al 9 de gener.

Temple Romà. Exposició “Vinc 
de Vic”, de Manel Enclusa, 
comissariada per Laura Terré. 
Horari: de dimarts a dissabte d’11.00 

a 13.00 i de dimarts a diumenge de 

18.00 a 20.00. Del 8 d’octubre al 7 de 

novembre.

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. Fins al 

31 d’octubre.

Torelló

Taller de marcs ART32. 
Exposició “Emocional”, pintures 
de Judit Rifà Cao. Horari: de 

dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 i 

de 17.00 a 20.00, dissabtes de 9.30 a 

13.00. Fins al 30 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. Fins al 13 de 

novembre.

ACVic. Exposició “Relats 
fotogràfics 10”, fotografia de 
Sergi Cámara 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. Fins al 13 de 

novembre.

ACVic. Exposició “Lluna i 
ombra”, de Manel Enclusa, 
comissariada per Laura Terré. 
Horari: de dimarts a divendres de 

10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00, 

dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 

a 19.00. Del 8 d’octubre al 9 de 

gener.

El Casino. Exposició “12 solcs 
i 7 arades”, de Mark Redden. 

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Pietat que em-
peny a fer companyia als miserables / 2. 
Tranquil•litza pel mal estat de l’alpaca. 
Emprenya, i se’n surt / 3. Romania sense cap 
mirament. Com a equip és inferior, però no 
per qualitat. Mitja parella / 4. Paradigma de 
l’egtarim. I en el mateix sentit, monopoli a 
repartir entre dos / 5. Com a temps previst, 
gens bo, més aviat ventós. Rastres dels ibers 
a tots els bars / 6. L’altra mitja. Morrals per a 
bestiar amb gustos cervesers / 7. Lliçó bàsica 
sobre la premsa reaccionària. Tan boirosa 
que una contracció la faria deletèria / 8. Doni 
el ranxo als cavalls a mig apallissar. Paga els 
confidents sense donar la cara / 9. Relat sense 
vocals. Vocabulari per desmuntar el clixé. Es-
trena despentinada / 10. Deixem anar. Podria 
quedar oscat, si no fos per la proximitat / 11. 
De cara a barraca. Clients de servei públic. La 
pífia / 12. Costerut, com tota reculada. Arram-
ba a recer d’una empresa protectora / 13. Si és 
sexual, no la trobaràs, a l’illa. Un malalt al cor 
de la filla.

VERTICALS: 1. Només la separa de la planto-
fada una mica de velocitat. Resposta mala-
gradosa i felina al ciclista barrut / 2. Aspiri a 
funcionari. Buida per dins com una lambada 
mal ballada / 3. Mil menys un. Diu que sí, 

que d’acord, que està bé. S’acaben la carn / 4. 
Ceràmica italiana d’imitació aràbica i deno-
minació balear. Embolicat per la mala tuna 
/ 5. Per dintre del ficus. Unitats de compta-
bilitat insomne. Fa córrer més la brama / 6. 
Arbre costaner molt celebrat a Madrid. O 
són dels lemúrids o dels lemuriformes o dels 
lemuroïdeus / 7. Ve sense ni cinc. Se salta el 
subjecte. Les tres primeres del sistema / 8. 
Citröen fet malbé per un ocell de nas gros. 
Mesura somiada pel jugador de rugbi / 9. 
Foguera elevant-se cel amunt. Moviment de 
contesta típic de la dreta / 10. Molts s’hi llan-
cen perquè hi veuen el paradís de bat a bat. 
De l’os al cossi / 11. Parella d’asos. Són coses 
d’óssos, això d’imitar les monges. Centre 
històric d’Oslo / 12. Combinacions químiques 
amb aspecte de ferro vell. D’austríac re, més 
aviat argentí.
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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

El pàdEl, un Esport dE moda. 
saps si vas bEn calçat?
ELS PODÒLEGS RECOMANEN L’ÚS DE 
CALÇAT QUE TINGUI LA CARACTERÍSTICA 
D’AGAFAR-SE A LA SUPERFÍCIE DE LA 
PISTA DE PÀDEL.

El pàdel és un dels esports on el calçat juga un paper 
imprescindible per prevenir lesions. És ben cert que no 
hi ha contacte físic amb l’oponent, però es caracteritza 

d’una biomecànica complexa, girs i 
moviments laterals i horitzontals i 

d’elevada potència. És a dir, existeix 
un gran impacte de trepitjada 

durant l’entrenament 
o competició.

Recomanem un ús de 
calçat que sigui capaç 

d’agafar-se bé amb el material 
de la superfície de les pistes de 

pàdel, generalment amb gespa 
artificial, i la sorra que es posa 

per facilitar el lliscament i prevenir 
lesions.

La sola del calçat és important que sigui 
d’espiga i que tingui amortiment per la trepitjada. 

Aquesta no ha de ser molt tova tampoc perquè 
acabaria provocant lesions a l’esportista.

A l’hora d’escollir un calçat per jugar a pàdel, a més 

de fixar-te en el disseny, hauràs de tenir en compte 

aspectes importants com la subjecció, la durabilitat, 

l’amortiment, la comoditat, el pes i la transpiració.

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

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 .................................................................................................................................
Adreça .....................................................................................................................................................
Població ............................................................................................................ CP ..............................
És subscriptor      SÍ               NOENTREU I D

ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de privacitat de Premsa d’Osona SA que podeu consultar a www.el9nou.cat

Si voleu ser-hi,
truqueu al

93 889 49 49

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

Legalització
de fonts i pous

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 famili-
ars, laborals i mercantils. Con-
trol de menors. Tel. 93 883 28 
33.

vendes

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

Traspassos

Vic, traspasso estanc 250.000
Vendes 1.000.000 95% 

taulell. Tel. 665 67 29 77
(WhatsApp).

Es traspassa per jubilació 
perruqueria masculina molt 
cèntrica a Torelló. Tel. 618 18 
32 21.

Treball

Es necessita oficial/a de per-
ruqueria a Vic a jornada com-
pleta. Tel. 696 45 75 45. 
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Torna el ‘Temps 
afegit’
Esther Rovira i Guillem 
Freixa estrenen una nova 
temporada del Temps afe-
git, amb tota l’actualitat 
esportiva de la comarca, 
entrevistes i la tertúlia.  

Temps afegit 
dilluns, 21.00; dimarts, 12.30

Tastets de Porc  
i Cervesa
Reportatge amb els 
actes més destacats dels 
Tastets de Porc i Cervesa, 
que es va celebrar 
aquest cap de setmana a 
Manlleu.  

Programes especials 
dimecres, 20.00; dijous, 13.30

Marçal Ortuño  
i Ramon Padrós
L’alcalde de Torelló, 
Marçal Ortuño, i l’alcalde 
de Sant Martí d’Albars, 
Ramon Padrós, són els 
protagonistes de l’Angle 
obert d’aquest dijous.

Angle obert 
dijous, 21.00 i 23.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 4

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 Garrotxa. 
14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 
15.30 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. Repàs d’actes. 
16.00 CARRETERES. Divulga-
tiu. C-31 Sud. 
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenta: Vanessa Raja i Pere 
Puig. 
18.00 PLE MUNICIPAL DE VIC. 
En directe. 
20.00 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 

21.00 TEMPS AFEGIT. Esports. 
Presenta: Esther Rovira i Gui-
llem Freixa. 
22.00 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Gurb. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 TORN DE TARDA. 
23.30 CONNECTI.CAT. Magazín. 
Presenta: Marc Rodríguez. 
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. 

Dimarts 5

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 TEMPS AFEGIT. Esports. 
Presenta: Esther Rovira i Gui-
llem Freixa. 
13.30 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. La Garrotxa. 
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. Presenta: Jordi 
Vilarrodà. 
21.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Sant Vicenç de Torelló. 
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. Lli-
bres i literatura. Presenta: Jordi 
Vilarrodà.
0.00 CARRETERES. Docusèrie.
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. 

Dimecres 6

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. Presenta: Jordi 
Vilarrodà. 
13.00 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Gurb. 
13.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Sant Vicenç de Torelló. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 
15.30 QUATRE PARAULES.
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. Maga-
zín. Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Tastets de Porc i Cervesa. 
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. Arts escè-
niques. Presenta: Jordi Sunyer. 
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. 

Dijous 7

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 LA TRAMOIA. Arts escè-
niques. Presenta: Jordi Sunyer. 
13.30 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Tastets de Porc i Cervesa. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 
15.30 CARRETERES. Docusèrie. 
N-420. 
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. Marçal Ortuño i Ramon 
Padrós. 
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. Actualitat 
política. Marçal Ortuño i Ramon 
Padrós. 
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. 

Nova temporada  
de ‘Des del campanar’
Xavier Cervera presenta la tercera temporada de Des del 
campanar, que s’estrena aquest dimarts amb el capítol 
dedicat a Sant Vicenç de Torelló. Dirigit i realitzat per 
Maria Costa, aquesta temporada el programa resseguirà 
històries personals, gastronomia i patrimoni a Malla, 
Lluçà, Sant Quirze de Besora, Tavèrnoles, l’Esquirol, 
les Masies de Roda i Sant Martí de Centelles. En l’es-
trena visitarem el campanar romànic de Sant Vicenç de 
Torelló, ens endinsarem en la dansa del contrapàs llarg 
El Divino, les formes de vida de la colònia de Borgonyà, 
l’obra de l’artesà i restaurador Josep Naspleda i parlem 
dels canvis en els hàbits de consum amb el pagès Pep 
Llach Casals, de Joanet de Pujols.

Des del campanar 
dimarts, 21.30; dimecres, 13.30
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L’Atlàntida de Vic va 
posar a provar la insono-
rització de les dues sales 
aquest cap de setmana. 
A la mateixa hora va 
coincidir una òpera en 
una sala amb un concert 
de rock dels osonencs 
Supervivents en una 
altra. Patíem, però no. 
Els espectadors de l’òpe-
ra no van sentir guitar-
res ni els rockers, tenors 
i mezzosopranos.

A l’acte de commemo-
ració de l’1-O que es 
va fer divendres a Vic 
organitzat per Pacte hi 
havia problemes amb la 
megafonia a l’hora de 
començar. Després de 
diversos intents, es va 
acostar cap allà l’alcal-
de de Balenyà, Carles 
Valls, i ho va solucionar 
com si res. Els alcaldes 
de poble estan acostu-
mats a fer de tot. 

Megafonia

A la mateixa concentra-
ció de l’1-O, els mani-
festants van recórrer 
els carrers de Vic per 
anar a fer pintades a 
les seus dels partits. 
Van anar canviant el 
recorregut i va ser un 
autèntic maldecap pels 
agents de la Guàrdia 
Urbana que anaven al 
capdavant amb moto 
i havien de tallar el 
trànsit. 

Manifestació

El ple de Torelló va 
aprovar destinar 
370.000 euros a canviar 
la gespa artificial del 
camp de futbol. Durant 
el debat, va sortir la 
proposta de fer un par-
tit a final de mandat 
entre tots els regidors. 
No els hi acabem de 
veure, però si al final es 
fa seria per plantejar-se 
retransmetre’l en direc-
te per la tele. 

Futbol

Música

Cromos
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Addicte a les xarxes soci-
als?

Ara no massa. Les vaig 
desinstal·lar del telèfon. 

Una cançó.
Depèn del dia i del 

moment, ara estic amb 
Coquelicots, d’Aziz Sahmaoui 
i University of Gnawa.

Un llibre.
La quarta paret, de Sorj 

Chalandon.
Una pel·lícula.
El documental Hearts of 

Darkness.
Un programa o sèrie de 

televisió.
L’última molt recomanable 

és Mare of Easttown.
Un programa de ràdio.
Admeto que tinc carinyo 

al Món del Basté, el sento 
familiar quan soc fora. Tot i 
que ara ja quasi no escolto la 
ràdio.

L’última obra de teatre 
que ha vist.

A.k.A.
Un restaurant.
Cal Quico, a Llessui.
El plat preferit.
El kubbi a la brasa.
Una beguda.
El iogurt amb all.
L’últim viatge que ha fet.
A Mèxic.
El millor lloc de la comar-

ca.
El sofà de casa de la meva 

mare.
I de Catalunya?
Llessui.
I del món?
No l’he trobat encara.
On no portaria mai ningú?
A la presó.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar?
Amb Ada Colau.
Amb qui no faria mai el 

cafè?
No posaré el nom per no 

donar-li cap tipus de visibi-
litat.

Quin és l’últim regal que 
li han fet?

“Vaig desinstal·lar les 
xarxes socials del telèfon”
Diners.
A quina hora es lleva?
Depèn de la feina. 
A quin cantó del llit 

dorm?
Ara, al dret.
Una paraula que li agra-

di?
Moltes, coriandre n’és 

una.
L’última vegada que va 

anar a missa?
Fa un any, per l’enter-

rament del pare d’un bon 
amic.

Un insult.
Carallot.
Una mania.
No en tinc, ha, ha, ha!
Un personatge històric
Malcolm X.
Qui és el seu/seva crush?
Marion Cotillard.
Un hobby.
Fer reformes.
Un lema.
A poc a poc.
El treball dignifica?

Ui, difícilment.
Què el treu de polleguera.
La mentida.
Què li fa riure?
El meu amic, l’Eñaut.
I plorar?
Les coses o molt boniques 

o molt tristes.
Quin esport practica?
Cap.
És fanàtic del Barça?
No.
El paper de vàter, plegat o 

arrugat?
Diria que plegat, però no 

sé si he entès la pregunta.
L’últim partit polític que 

ha votat.
La CUP.
Què faria si li diguessin 

que demà serà el seu últim 
dia a la Terra?

Abraçar la meva germana.
Què repetiria si tornés a 

tenir 20 anys?
Segurament tot.
I què no repetiria?
Segurament tot.

Què canviaria del seu 
cos?

L’estómac, el tinc delicat i 
he de vigilar massa.

I del seu caràcter?
La necessitat d’agradar.
Si mai el perden, on l’hau-

rien d’anar a buscar?
A casa.
Per què o per qui diria 

una mentida?
Per salvar a qualsevol de la 

policia.
Els seus amics de veritat 

caben en una mà?
Sí, però no em sobren dits.
Un secret confessable.
No seria un secret.
A sobre o a sota.
A sobre.
Què haurem après de la 

pandèmia?
Res.
Quina resposta ha hagut 

de pensar més estona?
Ha, ha, ha!, molt bona últi-

ma pregunta. Aquesta no te 
la contestaré.

Hammudi              
Al-Rahmoun

SOC AIXÍ...

Ripoll

Director de cinema


