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Tornar a ser
Pere Alsina        
Directiu de la Federació 
Catalana de Futbol i delegat a 
Osona 

Benvolguts i benvolgudes,
La nova temporada 2021-2022 
ja és aquí, i amb ella l’espera-
da tornada a la normalitat de 
les competicions del futbol i 

el futbol sala català. El treball incansable dels 
clubs i l’empenta dels federats i federades ens 
han permès sortir amb més força de l’època 
dura de la pandèmia, fins al punt que el rit-
me d’inscripcions d’equips, jugadors i juga-
dores per aquest curs que estem iniciant està 
assolint xifres rècord. Així ho demostren les 
dades: els 40 clubs i les 4.641 llicències amb 
què comptem en l’actualitat a Osona són un 
fidel reflex del saludable moment que viu el 
nostre estimat esport a la delegació.

Homes, dones i nois i noies tenen pel davant 
nou apassionants mesos en què lluitaran 
al camp o a la pista per assolir els objectius 
proposats. Però voldria aturar-me per dedi-
car una menció especial als nens i nenes que 
gaudeixen de la pilota cada cap de setmana 
als nostres barris, pobles i ciutats: no oblidem 
que, per sobre de tot, hi ha la seva formació. 
Els valors que els inculquem són els que els 
forjaran com els adults del demà. Respectem 
la seva il·lusió i acompanyem-los en aquest 
viatge on l’únic que ha de prevaldre és l’apre-
nentatge. A més, després de dos anys, recupe-
rarem les seleccions comarcals d’Osona, per 
participar a les trobades territorials, on els 
nostres petits i petites podran compartir expe-
riències amb nanos d’arreu de Catalunya.

Des de la Federació, i concretament des de 
la nova i funcional seu de què gaudim des 
del passat juny a Vic, continuarem oferint el 
millor servei possible en el dia a dia de clubs, 
federats i federades. També amb campanyes 
de suport com “Tots som un batec”, per car-
dioprotegir totes les instal·lacions esportives 
que encara no disposen de desfibril·lador. La 
salut de futbolistes i aficionats és una qüestió 
prioritària per a la Junta Directiva de l’FCF, 
encapçalada pel seu president, Joan Soteras, i 
de la qual formo part, i en aquest sentit tenim 
les portes obertes per rebre i acollir les vos-
tres peticions.

A la vegada, i a títol personal, vull agrair-
vos la gran acollida, tracte i suport que m’heu 
demostrat, presidents i presidentes, i mem-
bres de clubs, des del meu nomenament com 

a delegat comarcal ara fa uns mesos. Com bé 
sabeu, durant anys he estat, estic i estaré per-
manentment al costat de tots vosaltres, ate-
nent dins de les meves possibilitats les vos-
tres necessitats i inquietuds, per continuar 
fent créixer el futbol i el futbol sala osonenc 
dins el panorama català. De tot cor, gràcies, 
gràcies i gràcies a tots i totes per aquesta tasca 
d’equip.

Per últim, m’agradaria expressar un desig: 
que puguem recuperar, a curt termini, la 
representació osonenca a la Tercera RFEF. 
Després de quedar-nos a les portes la cam-
panya passada, un nou curs comptem amb 
quatre conjunts a la Primera Catalana, a qui 
encoratjo per recuperar l’esglaó que la nostra 
comarca mereix dins el futbol d’àmbit esta-
tal. En futbol femení i juvenil ho tenim, ara és 
l’hora del futbol masculí. Per a ells, el major 
dels ànims per fer-ho possible.

Que tinguem tots i totes una gran tempora-
da.
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sense pressa
El Manlleu no ha de tenir pressa si vol fer les 
coses ben fetes aquesta temporada. La renova-
ció de pràcticament mitja plantilla necessita que 
els nous jugadors s’adaptin tant al sistema de joc 
de Manel Sala com a la resta de companys que 
porten més temps al club. Encara que d’aques-
tes novetats sis són juvenils que ja havien portat 
dinàmica de primer equip, algun d’ells com a 
titulars en diverses jornades i d’altres tenint 
alguns minuts, els manlleuencs necessiten 
temps i aquest temps s’aconsegueix mitjançant 
els partits. Gran part d’aquesta feina s’ha realit-

zat durant la pretemporada, en la qual s’ha vist 
un bon Manlleu que entre les baixes que té res-
pecte a la temporada passada destaca la de Raúl 
Campayo, que ha fitxat per l’etern rival manlle-
uenc, el Vic. Ell va ser el pitxitxi de l’equip en les 
últimes temporades i de fet, amb el permís del 
capità Martí Soler, el gol manlleuenc arribava  
pràcticament sempre de les seves botes. La 
millor manera de superar la seva marxa és trobar 
un home-gol, una de les mancances de les últi-
mes temporades, tot i tenir Campayo a l’equip.  
El Manlleu també compta amb el capità Martí 
Salà, amb el sempre desequilibrant Pol Coll i 
amb homes amb experiència a la línia defensiva 
com Joel Puntí, Dani Erencia o Aitor Cárdenas, 

en aquest darrer cas, una de les joves promeses 
de l’equip que ja porta tres temporades donant 
un cop de mà al primer equip i demostrant la 
seva validesa al lateral. Els manlleuencs també 
s’han reforçat al mig del camp, una de les assig-
natures pendents de la temporada passada des-
prés de la marxa de Guillem Escarrabill, quan es 
va aturar la competició. Durant la pretemporada 
s’ha vist que el mig del camp manlleuenc funcio-
na, i si el cervell funciona, l’equip va endavant. El 
Manlleu no ha de tenir pressa, però la importàn-
cia d’aconseguir puntuar en els primers partits 
serà clau per a un equip molt jove que tot i que 
necessita adaptació a la categoria vol ser entre 
els primers. 

La plantilla

Manlleu

 pOrTers

Ivan González 5a temporada 10/05/1994

Carlos Zorrilla, ‘Charly’ Vic riuprimer reFO 15/10/1997

 DeFenses

Joel puntí 5a temporada 04/05/1991

pau Franquesa 4a temporada 21/01/1997

Isaac aguilar 5a temporada 26/09/1995

Miquel Vilasís, ‘Mixi’ 3a temporada 28/06/1998

aitor Cárdenas Juvenil 25/04/2002

Jordi Costa juvenil 12/01/2002

pol pous Juvenil 01/10/2002

 MIGCaMpIsTes

Carles roura, ‘Kako’ 5a temporada 25/02/1992

albert Julià 2a temporada 10/03/2000

Marc Grifell 2a temporada 20/07/1999

Marc Llobet Juvenil 24/02/2002

pius Quer Juvenil 10/05/2002

rafel roger Martinenc 23/02/1998 

Joel solà solsona 08/09/1998

Oriol puig Juvenil 29/03/2002

Marc Torres solsona 16/04/1994 

 DaVanTers

Marc roquet Juvenil 04/04/2002

Martí soler 8a temporada 19/06/1993

Joel Fernández solsona 09/04/2000

pol Coll 2a temporada 04/02/1989

Marc pagès 2a temporada 10/03/1999
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La fitxa
anY FUnDaCIÓ
1932

presIDenT
Eduard Marginet

1a eQUIpaCIÓ
Samarreta groga i vermella

COs TÈCnIC
Manel Sala
Aleix Farrés
Rubén Pérez
Gerard Baulenas
Pol Molas
Carles Álvarez

    prIMera CaTaLana

DaTa De 
naIXeMenT

L’entrenador

ManeL saLa

Tres temporades porta Manel Sala al capdavant 
del primer equip del Manlleu, les tres que fa que va 
penjar les botes. I si com a jugador es va fer estimar, 
com a entrenador ha implantat un joc que agrada a 
l’equip i a l’afició. Una quarta posició (en el moment 

d’aturar la competició) en el seu primer any a la 
banqueta i un sisè lloc la temporada passada donen 
al tècnic manlleuenc tota la confiança de la directiva 
manlleuenca per afrontar una nova temporada en la 

qual el planter serà molt present a l’equip. Sala, des 
del primer moment, ha donat confiança a un grup 

de joves a qui ja va fer debutar  amb el primer equip 
la temporada passada i que ara formaran part de la 

plantilla manlleuenca.
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La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1954

PRESIDENT
Joaquim Carandell

1a EQUIPACIÓ
Samarreta groc-i-vermella

COS TÈCNIC
Ricard Farrés
Marcel Martí
Marc Francolí
Pol Lloveras
Marc Torra
Àlex Campos
Kini

    PRIMERA CATALANA

TREURE’S L’ESPINA
El Tona vol oblidar el cruel desenllaç que la 
història del futbol els tenia preparat per a la 
temporada passada. Aquells tràgics minuts 
finals davant la Guineueta en què el Tona va 
passar de tocar la glòria amb l’ascens a Tercera 
a veure com els barcelonins els capgirava el 
resultat en el descompte i el deixaven sense 
premi a una gran temporada. I és que malgrat 
quedar-se amb la mel als llavis, la 2020/21 va 
ser una gran temporada per al Tona: va ser el 
millor osonenc a la categoria, va quedar pri-
mer del seu grup i a la seva plantilla comptava 

amb un dels màxims golejadors del grup, Ale 
Gaitan. El Tona ha de passar pàgina i la millor 
manera per fer-ho és tornar a fer una gran 
temporada en la qual l’objectiu serà el mateix. 
Continua gran part del bloc, que s’ha reforçat 
a totes les línies portant encara més qualitat 
a un equip que té la lliçó apresa però que sap 
que caldrà remar de valent per tornar a ser a 
dalt en un grup que ha canviat molt respecte 
al curs passat. Els osonencs jugaran al grup de 
Barcelona, una decisió de la FCF que ha aixecat 
moltes crítiques per la distribució geogràfica. 
Siguin quins siguin els rivals, el Tona haurà de 
demostrar des del primer partit que és un dels 
candidats al títol i que necessita els gols de 

Gaitan i companyia per fer gaudir els aficionats 
tonencs de matinals de diumenge amb un 
gran espectacle. Ricard Farrés ha confeccionat 
un equip jove i guanyador, ambiciós i amb 
molt de caràcter, tal com va demostrar la tem-
porada passada en superar diverses dificultats. 
La primera, la golejada que va encaixar contra 
el Vic en el primer partit de la represa que va 
servir perquè els tonencs reaccionessin i a 
partir de llavors comptessin pràcticament els 
partits per victòries. El vestidor va quedar tocat 
a finals de juny, però els mesos d’estiu han ser-
vit per superar aquest capítol de la història en 
què, tot i que sempre el tindran present, toca 
girar pàgina per escriure’n una altra. 

La plantilla
 PORTERS

Carles Blanquera 3a temporada 09/06/1992

Marc Quer Juvenil Olot 07/04/2002

 DEFENSES

Ot Bofill 5a temporada 15/08/1994

Sergi Grimau PE Sant Jordi 08/03/1998

Lluc Banús 2a temporada 19/08/1996

Óscar Parcet 2a temporada 24/12/1995

Jordi Vallcorba Molet 29/12/1993

Sebas Giménez 2a temporada 04/14/1997

 MIGCAMPISTES

Ivan García 5a temporada 13/09/1991

Jordi Guàrdia 4a temporada 28/11/1999

Evelí ‘Veli’ Noguera 6a temporada 12/12/1994

Nil Salarich 5a temporada 26/02/1997

Arnau Tortosa 3a temporada  07/07/2000

Enric Casanovas 2a temporada 25/01/1994

Maik Molist 2a temporada 09/06/1987

Arnau Bayés 2a temporada 16/12/1999

Roger Urós Vic Riuprimer REFO 18/04/1994

 DAVANTERS

Eloi Sánchez 3a temporada 22/06/2000

Alejandro Gaitan 2a temporada 14/09/1995

Abdelkhalek Rezzouk, ‘Abde’ 2a temporada 02/10/2000

Pol Vallès 2a temporada 12/09/1998

Toni Rosell Palamós 05/04/1991

Dídac Serra Manlleu 07/06/1995

David Castro 2a temporada 28/10/1997

Valentin Rizzo 2a temporada 10/02/1998

PROCEDÈNCIA
DATA DE 
NAIXEMENT

L’entrenador

Ricard Farrés
És un dels entrenadors més joves de la categoria 

però alhora amb molta experiència a les banquetes. 
Talismà amb el Folgueroles i el Vic Riuprimer REFO 

amb diversos ascensos de categoria, Farrés encara la 
seva segona temporada al Tona, convençut de portar 

l’equip al més amunt possible. L’any passat ho va 
aconseguir i va fregar un nou ascens en el seu compte 

particular però sobretot de fer història pel club del 
qual defensa els colors. El Tona li ha posat fàcil fitxant 

els jugadors que volia. La seva feina consistirà ara a 
gestionar una banqueta amb una gran qualitat i tindrà 
la difícil tasca de buscar els millors jugadors per a cada 
partit. Farrés no s’arronsa i vol tornar a demostrar que 

els seus equips són equips guanyadors. 
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    PRIMERA CATALANA

UE Vic
La fitxa

ANY FUNDACIÓ
1922

PRESIDENT
Ignasi Puig

1a EQUIPACIÓ
Samarreta blanc-i-vermella

COS TÈCNIC
Albert Cámara
Albert Soler
Albert Reig
Gerard Crespi
José Laguna
Jordi Tanyà
Marià Zanuy

CLUb CENTENARI
La pandèmia ha modificat moltes coses. Fa 
dues temporades que no existeixen els des-
censos a les categories tutelades per la Fede-
ració Catalana de Futbol, de manera que les 
competicions agafen un caire diferent. Un dels 
canvis significatius afecta els quatre equips 
osonencs de Primera Catalana, perquè des-
prés de molts anys deixen de competir amb 
els equips de les comarques de Girona, per 
tenir rivals del Barcelonès i el Baix Llobregat. 
Pot semblar que és el mateix, però el canvi és 
significatiu perquè l’estil del futbol que practi-

quen, les característiques dels terrenys de joc 
i el clima esportiu en general canvien molt. 
Ara caldrà veure si el rendiment de la UE Vic és 
millor o no en un grup diferent i molt compe-
tit. La temporada passada va anar de menys a 
més, amb una gran recta final en la qual van 
aconseguir la tercera posició. El Vic, juntament 
amb el Lloret, va ser l’equip que més empats va 
sumar. I encara que sumar sempre és bo, fer-ho 
d’un en un no és suficient per poder lluitar per 
aquest anhelat ascens. L’equip s’ha reforçat en 
totes les línies, començant per una porteria 
que enguany no comptarà amb un dels refe-
rents de l’equip, Albert Reig, que ha penjat les 
botes però que continuarà vinculat a l’equip 

vigatà. Els d’Albert Cámara mantenen pràctica-
ment tot el bloc defensiu. On hi ha més canvis 
és al mig del camp, on continua, però, Gerard 
Verdaguer, Peque, que portarà la màgia de 
l’equip als seus peus, una temporada més. A 
davant destaca la presència de l’exmanlleuenc 
Raúl Campayo, que amb els seus gols intentarà 
fer oblidar els de Feixas, una de les referències 
d’atac de la temporada passada. I també el 
retorn de Carles Roca, que un cop superada 
una llarga lesió està preparat per tornar a con-
vertir tot el que toqui en gols. S’aixeca el teló 
d’una temporada que serà històrica pel Vic i el 
primer equip vol posar-hi la cirereta del pastís, 
amb un ascens a Tercera. 

La plantilla
 PORTERS

Sergi Solanich 4a tempordada 29/06/1995

Aleix Manzano berrio 2a temporada  17/03/1991

 DEFENSES

David busquets 7a temporada 17/12/1988

Gil bertrana 7a temporada 04/01/1997

Raül Garcia 2a temporada 03/11/1993

Ferran Generó  2a temporada 23/11/2001

Juli berenguer Sants 13/04/1999

Marc bellalta 2a temporada 22/07/1999

 MIGCAMPISTES

Gerard Enrich San Cristóbal 29/031990

Joel Sánchez  Rubí 26/04/1997

Ferran Giménez Parets 25/03/2000

Flavio Ribeiro 2a temporada 30/07/2000

Aaron Reinón 2a temporada 25/01/2001

Gerard Verdaguer, ‘Peque’ 9a temporada 12/05/1988

 DAVANTERS

Carles Roca 9a temporada 17/11/1994

Ignasi Armengou 4a temporada 03/09/1997

Adrià Caballé 4a temporada 24/03/1998

Adrià balagué     3a temporada 1 1 / 1 1 / 1 9 9 9

Raúl Campayo Manlleu 15/05/1996

Sergi Estrada Viladecans 09/05/1991

Marc Vilajosana 2a temporada 03/01/1993

PROCEDÈNCIA
DATA DE 
NAIXEMENT

L’entrenador

ALbERT CÁMARA
L’entrenador del Vic estrena la seva tercera 

temporada consecutiva de la seva segona etapa 
a la banqueta de l’equip blanc-i-vermell amb un 

repte complicat. El club és a les portes del centenari, 
un motiu pel qual a tothom de la família vigatana 

li agradaria poder pujar a Tercera Divisió. Una 
categoria que molts consideren que és la que li 
correspon a una entitat històrica com la UE Vic.  

Aquest ja era l’objectiu de la temporada passada, 
però la pandèmia i els resultats irregulars –sobretot 

la quantitat d’empats aconseguits per l’equip de 
Cámara– van impedir que els vigatans fessin els 

deures abans del centenari. En l’any de la celebració, 
tenen una nova oportunitat per fer-ho. 
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La fitxa
ANY FUNDACIÓ
2009

PRESIDENT
Pere Aliberch

1a EQUIPACIÓ
Samarreta grana i pantalons negres

COS TÈCNIC
Lluís Padrós
Roger Casas
Xevi Soler
Pere Sala
David Fontana

    PRIMERA CATALANA

NOVA OPORTUNITAT
L’any passat el Vic Riuprimer REFO es va 
estrenar a Primera Catalana. Amb la pandè-
mia entremig i amb la falta d’experiència a la 
categoria, l’adaptació no va ser fàcil i l’equip 
osonenc va patir per mantenir-se. De fet, els 
resultats no van acompanyar i amb 15 punts i 
només tres victòries l’equip va acabar penúltim 
i es va salvar del descens, gràcies a la decisió de 
la Federació. De l’estrena de la temporada pas-
sada destaca els derbis osonencs, dels quals el 
Vic Riuprimer es va emportar el que va jugar al 
camp del Vic. El club va comptar pràcticament 

amb el mateix bloc que l’anterior havia aconse-
guit l’ascens. Aquesta, amb la lliçó apresa i amb 
la il·lusió renovada, hi hagut més canvis, per 
no patir, per disfrutar de la categoria i sobretot 
per aconseguir la permanència. Un dels canvis 
és a la banqueta, del qual Lluís Padrós agafa 
el relleu de Dani Juvany. El tècnic, que arriba 
provinent del Sant Julià, també havia entrenat 
altres conjunts de la comarca, com el Tona. I 
amb ell han arribat diverses cares noves, algu-
nes amb experiència a categories superiors 
com Ivan Fernández (ex-Manlleu i ex-Tona) i 
que el tècnic coneix molt bé i sobretot jugadors 
joves que han acabat la seva etapa de Juvenil i 
tornen a casa per defensar els colors de l’equip 

on es van començar a formar i que han vist 
créixer. Aquesta ha de ser la combinació per-
fecta per a un equip que combina l’experiència 
i la veterania de jugadors com Arnau Aliberch, 
el capità, amb 17 temporades al primer equip, 
o Marc Pujol, que serà la tretzena amb aquests 
joves jugadors que aporten l’energia i il·lusió 
renovada. No hi serà Xevi Soler, que ha penjat 
les botes però continuarà vinculat al club i serà 
la mà dreta de Padrós a la banqueta juntament 
amb Roger Casas. L’equip vol fer d’El Rieral un 
dels pocs camps de gespa natural de la comar-
ca, un fortí d’on esperen deixar escapar pocs 
punts per assegurar-se la permanència al més 
aviat possible.  

La plantilla
 PORTERS
Arnau Soria 3a temporada 14/11/1997
Iker Camacho Cerdanyola del V. 03/10/2002

 DEFENSES
Marc Bassas 3a temporada 08/02/2000 
Guillem Font Tona 10/05/1999
Oriol Espina 3a temporada 03/07/1994
Jordi Isern 4a temporada 22/10/1991
Marc Puigdesens 10a temporada  18/11/1993
Joaquim Vila 6a temporada 02/10/1997
Aitor Reinon Tona 25/01/2001
Bernat Casadevall Cerdanyola del V. 15/01/2002
Jaume Vallcorba St. Feliu de Codines 12/05/1997

 MIGCAMPISTES
Ivan Fernández Sant Hilari 22/05/1991
Arnau Aliberch 17a temporada 26/04/1988
Marc Collell 2a temporada 03/10/2001
Jordi Orra 2a temporada 06/08/1999
Jordi Puigdollers 7a temporada 06/03/1994
Gil Serra OAR Vic 11/05/1998
Àlex Valls Gurb 06/07/2001

 DAVANTERS
Ferran Alemany 5a temporada 26/06/1998
Sergi Puig 4a temporada 31/10/1988
Marc Pujol 13a temporada 07/05/1989
Ferran Sadurní 3a temporada 22/03/1996
Marc Rosell Juvenil St. Andreu 08/01/2002
Aleix Puigdesens 3a temporada 16/01/1999

PROCEDÈNCIA
DATA DE 
NAIXEMENT

L’entrenador

LLUÍS PADRÓS

Després de passar pel Manlleu i el Tona, Lluís Padrós 
va tornar a les banquetes osonenques la temporada 

passada per fer-se càrrec del Sant Julià de Vilatorta 
a Segona Catalana. Sense competició oficial a la 

categoria i amb la Copa amistosa pel mig, on no van 
poder disfrutar del curs 2020/21 a nivell futbolístic, 
el tècnic fa un nou pas en la seva trajectòria i aterra 

a El Rieral per fer-se càrrec d’un equip que vol passar 
pàgina de la temporada passada, començar de nou  
sumant l’experiència del curs anterior i treballar en 

una categoria que Padrós coneix i que sap que serà 
difícil. L’equip necessitarà l’adaptació de les noves 

incorporacions, però és conscient que cal començar 
amb bon peu i sumar al més aviat possible.
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foc nou
Les últimes temporades han estat molt difícils per a un 
Camprodon que no li han sortit bé les coses quant a 
resultats. Canvis a la banqueta i també a l’equip, que ha 
patit diverses baixes i un relleu generacional de diver-
sos jugadors que portaven molts anys a la plantilla. Ha 
hagut de fer foc nou per deixar enrere el passat i tornar a 
començar pràcticament de zero, amb un nou entrenador, 
nous jugadors i nous objectius. L’equip, que en les darre-
res temporades apostava per ser a dalt, fa un pas al costat 
i buscarà primer de tot una permanència en un subgrup 
i una lliga molt difícil i complicada. El grup 1 és l’únic que 
té dos subgrups i el primer objectiu és classificar-se entre 
els primers per evitar jugar-se la permanència. 

La plantilla

uE cAMPRoDon

 PoRTERS

David Martos Les Preses

Joan Verdaguer fundació Vall del Ter 

 DEfEnSES

Martí Vitaly López

Bangali Baragie

Pol Buxasas

oumar Diao

Jordi Galceran

Daniel Luis

Steven Gallego  

 MIGcAMPISTES

uri Galceran

Aniol carrera

uri Busquets

Abde Akrich

Eduard Martínez

Lluc coderch

Johan Stiben Giron

 DAVAnTERS

Aissa oukabir

David orriols

Edu Planella

Jordi Planella   

PRocEDÈncIA

BO
I

La fitxa
AnY funDAcIÓ
1974

PRESIDEnT
Joan Busquets

EQuIPAcIÓ
Samarreta vermella  
amb franja blava

EnTREnADoR
Josep Maria 
Pibernat

SEGonA cATALAnA
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SEGonA cATALAnA

REESTREnA A SEGonA
David Gibaja agafa les regnes d’un Gurb que va aconse-
guir l’ascens a Segona fa dues temporades però que amb 
la pandèmia no en van poder gaudir. De fet, pràcticament 
no han jugat en una categoria que serà nova per a ells. 
Per tant, serà gairebé una estrena en una categoria per a 
un equip que s’ha reforçat per quedar-se en una lliga que 
serà una incògnita pel que fa als rivals, però en la qual, 
tal com van deixar palès en el torneig amistós que van 
jugar la temporada passada i que substituir la Lliga, el 
Gurb hi té molt a dir. Amb Gibaja arriben molts jugadors 
joves amb experiència fins i tot en categories superiors 
que aportaran molta qualitat a un equip que manté peces 
clau i amb molts anys al Sènior del Gurb.

La plantilla
uE GuRB

 PoRTERS
Jordi Almató
Joan Busquets Tona  

 DEfEnSES
Dani campdelacreu    
Àlex cañero Juvenil Manlleu
Marçal camprubí
Jaume Ginesta Manlleu
Arnau Trulls 
Àlex Abeyà
Demba Balde Santa Eugènia  

 MIGcAMPISTES
Gerard Pujols
Jaume Pintó
Albert Mascaró
Guillem Poblet
Jaume Vallespí
Roger Verdaguer Avià
carles Puigneró
Josep carbonés
Eduard Bonet Manlleu B

 DAVAnTERS
Aleix Trulls Berga
Jordi Riba
Aleix Moreno Arbúcies
Jan casanovas
Bernat Pérez
Eduard Vivas Seva 

PRocEDÈncIA

La fitxa
AnY funDAcIÓ
1973

PRESIDEnT
Ramon Freixa

1a EQuIPAcIÓ
Samarreta vermell-
i-negra

EnTREnADoR
David Gibaja
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SEGONA CATALANA

FORTS D’INICI
Com el Gurb, l’OAR Vic tampoc va poder disfrutar, en 
aquest cas, del retorn a la categoria després de l’ascens 
de la temporada passada. La Segona Catalana es presen-
ta per a l’OAR Vic amb el mateix objectiu que l’anterior, 
és a dir, aconseguir al més aviat possible els punts que li 
donin la permanència i un cop fets els deures gaudir de la 
competició, de la qual ja té experiència en l’última dècada 
i sap que és una categoria difícil i en la qual s’ha de tre-
ballar molt a cada partit per sumar de tres en tres. David 
Besora es manté al capdavant d’un equip amb poques 
altes i baixes i que continua apostant pels joves del plan-
ter, que any darrere any van arribant al primer equip del 
conjunt vigatà. 

La plantilla
OAR VIC

 PORTERS
Josep Maria Enciso
Jordi Montero

 DEFENSES
Aleix Cabrera
Aniol Roca
Pau Banús Santa Eugènia
Ismael Lahroui
Arnau Roma
Ferran Serra
Jharvey Pineda Sense equip
Òscar López  

 MIGCAMPISTES
Pol Parareda
Lorris Conterio Juvenil Vic Riuprimer
Arnau Domínguez
Emmanuel Abour
Miquel Vergés
Gerard Vila
Martí Colomo

 DAVANTERS
Jordi Subirana
Pol Vilar
Miquel Sánchez
Gaëtan Garcia Sense equip
Nil Puntí
Bright Oppong Roda
Yassin Labrahmi Juvenil
Roger Tort

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1957

PRESIDENT
Jordi Gallifa

1a EQUIPACIÓ
Samarreta vermella 
i pantaló blau

ENTRENADOR
David Besora

PROCEDÈNCIA

AMBICIÓ
Amb la marxa de Lluís Padrós al Vic Riuprimer REFO, Xavi 
Navarro és l’encarregat de dirigir el Sant Julià en la seva 
tercera temporada a Segona Catalana. L’exentrenador del 
Manlleu Juvenil a Nacional manté pràcticament el mateix 
bloc de les últimes temporades amb només tres fitxatges, 
dels quals destaca el davanter Joan Serrallonga. L’objectiu 
principal del club és la permanència, tal com va aconse-
guir en la seva estrena a Segona, fa dos anys, amb Cesc 
Pla a la banqueta. L’any passat, al no haver-hi competició 
oficial, van jugar la Copa, com la majoria d’equips, que va 
servir als jugadors per mantenir el ritme. Ara comença el 
que esperen la seva primera temporada sencera a la cate-
goria amb la mateixa il·lusió i ganes del primer dia. 

La plantilla
SANT JULIÀ

 PORTERS
Jordi Portet
Lluc Guiteras 

 DEFENSES
Josep Fernández
Nil Torrents
Aleix Pla
Arnau de la Osa
Sergi Erra
Roger Fontserè  Manlleu B

 MIGCAMPISTES
Ferran Vila
Biel Godayol
Joel Pérez
Joan Oller
Martí Oller Manlleu B
Sergi Godayol

 DAVANTERS
Javi del Pozo
Kiko Lendínez
Joan Serrallonga Roda
Gerard Torrents  

PROCEDÈNCIA
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La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1932

PRESIDENT
Miquel Puig

EQUIPACIÓ
Samarreta blava

ENTRENADOR
Xavi Navarro

SEGONA CATALANA
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favorit a l’ascens
Dels cinc equips osonencs que hi haurà en el grup 6 de 
Segona Catalana, i també per la resta de clubs, el Torelló 
té l’etiqueta de favorit. Sobretot per una plantilla que any 
darrere any va creixent en qualitat. També hi ha hagut 
alguna baixa destacada, com la de Jaume Francolí. El 
conjunt no amaga que l’objectiu és l’ascens, però sap que 
cal tocar de peus a terra per aconseguir-lo. Continuen 
jugadors veterans i amb experiència que seran claus per 
ajudar els més joves a fer del Torelló la combinació per-
fecta perquè surtin els resultats. Litus Arjona, amb expe-
riència a la categoria, continua al capdavant d’un equip 
que lluitarà pel títol i ho vol fer des del principi per evitar 
sorpreses. 

la plantilla
 Porters
adrià torrejón
roger Jiménez Juvenil 

 Defenses
Pol Berenguer voltregà
aleix famada
arnau casas
Bernat torres
ferran Martín Juvenil Mercantil
Èric Mateu Juvenil Manlleu
roger casals

 MiGcaMPistes
nil coll
fredi Juanes
ernest roura
David García Manlleu
Mohamed amine Moussauoui  

 Davanters
adam el ferrer
omar Pérez
amine rammou
Marc Gorgals vic riuprimer refo

amadou Diao  

ProceDÈncia
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la fitxa
anY fUnDaciÓ
1917

PresiDent
Josep Solà

eQUiPaciÓ
Samarreta vermella 
i pantaló negre

entrenaDor
Litus Arjona 

seGona catalana

torellÓ
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seGona catalana

retorn a seGona
La UD Taradell ha tornat a la Segona Catalana després de 
sis temporades a Tercera, en uns anys en què ha anat de 
menys a més fins a aconseguir l’anhelat ascens, a finals 
de juny. Gerard Pallarès continuarà al capdavant del grup 
i ho farà acompanyat d’un home de la casa, l’exjugador i 
capità Joan Morcillo, que s’estrenarà com a segon entre-
nador. Pel que fa a la plantilla, continua amb un bloc molt 
compacte que en les darreres temporades sempre ha 
estat a dalt i amb jugadors que van ser els protagonistes 
de la cirereta del pastís, amb l’ascens. S’ha reforçat amb 
cinc fitxatges, dos dels quals del planter. En una categoria 
nova i amb una plantilla amb molta ambició, els blanc-i-
blaus volen deixar petjada a la categoria.

la plantilla
UD taraDell

 Porters
Jonathan García santa eugènia
Genís Donadeu  

 Defenses
arnau trabal
Marc font
oriol tussell
Marc orriols
Jordi Pladevall, ‘tek’
Honda Bioh
Àngel tisora   

 MiGcaMPistes
israel villacís
Jordi Pladevall, ‘Plade’
arnau cirera
oriol Povedano
Pau sanmartín
Joan coma taradell B
Joan sala
Guillem freixas taradell B
Guillem ventura fundació Ue vic

 Davanters
oriol vila
erik González
roger Pradell Borgonyà 

ProceDÈncia

la fitxa
anY fUnDaciÓ
1947

PresiDent
Quim Molas

1a eQUiPaciÓ
Samarreta blanc-i-
blava

entrenaDor
Gerard Pallarès
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TERCERA CATALANA

NOVA OPORTUNITAT
L’Aiguafreda va tornar a Tercera la temporada passada 
després d’anys picant pedra i amb un equip forjat a la 
base del club. Els resultats, però, no van acompanyar i 
va acabar a la cua del grup 5 de Tercera. La decisió de la 
Federació Catalana de Futbol de no haver-hi descensos 
va permetre a l’Aiguafreda poder-se quedar a la categoria 
en l’any que han de celebrar el centenari. Una nova opor-
tunitat que el conjunt fronterer entre Osona i el Vallès vol 
aprofitar per mantenir-se a la categoria als terrenys de joc. 
Ho farà pràcticament amb el mateix bloc que porta mol-
tes temporades jugant junts però amb la incorporació de 
Jordi Espinosa a la banqueta. Energia renovada per acon-
seguir al més aviat possible la permanència. 

La plantilla
AIGUAFREDA
 PORTERS

Aleix Moreno

Arnau Rosell 

 DEFENSES

Oriol Font

Nacho Fernández Sense equip

Martí Vilalta

Edgar Díez Sense equip

Fran Reverter             Sense equip  

 MIGCAMPISTES

Aleix Clarà

Bernat Colominas

Pau Matas

Ferran Munté

Marco Cuesta Sense equip

David Marsal

Adrià Domínguez

Martí Prieto

 DAVANTERS

Roger Boix

Marc Bach

Josep Solà

Martí Raulet

Genís Boix

Xevi Cañizares

PROCEDÈNCIA

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1922

PRESIDENT
Pere Matas

1a EQUIPACIÓ
Samarreta blanca  
i pantalons blaus

ENTRENADOR
Jordi Espinosa
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TERCERA CATALANA

TORNAR A SER A DALT
Històricament l’Abadessenc havia estat un equip que no 
només havia militat a l’actual Segona Catalana sinó que 
també ho havia fet a categories superiors. Aquesta serà la 
tercera temporada consecutiva a Tercera, i amb el canvi 
generacional a la plantilla l’equip blanc-i-negre vol fer un 
pas endavant i convertir-se en el primer equip del Ripo-
llès –amb el permís del Camprodon–. La plantilla compta 
amb jugadors de molta qualitat que buscaran trobar els 
resultats des d’un principi per començar amb bon peu la 
competició i aconseguir un coixí de punts per a un equip 
que vol aspirar a ser a dalt i gaudir de les victòries amb 
una afició sempre entregada. Toni Garcia continuarà a la 
banqueta dirigint l’equip. 

La plantilla
ABADESSENC

 PORTERS
Jaume Mondejar
Christian Rovira Montesquiu

 DEFENSES
Andrés Felipe Robles
Júnior Alcobet
Marc Arxé
Mohamed El Ouandi
Gerard Planella
Lluc Mora
Adrià Peix 

 MIGCAMPISTES
Isma Taleb
Ferran Candelo
Aleix Contreras
Oriol Ramos
Albert Gómez Fund. Esp. Camprodon 
Guillem Pajares Torelló

 DAVANTERS
Carles Ochoteca
Dani González
Edgar García
Sergi Cabanas
Àlex Cruz Sant Privat
Àlex García

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1932

PRESIDENT
Joel Regué

1a EQUIPACIÓ
Samarreta blanca  
i negra

ENTRENADOR
Toni Garcia

PROCEDÈNCIA
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LLUITADOR
Des de fa quatre temporades, el Castellterçol milita a la 
Tercera Catalana, una categoria a la qual va arribar per la 
porta gran i que amb esforç i molta lluita ha anat supe-
rant, temporada darrere temporada, tots els entrebancs 
que s’han posat pel mig per poder-se mantenir a una 
categoria de la qual el poble i el club està disfrutant molt. 
Però per gaudir-ne també cal patir. I el Castellterçol tam-
bé en sap. I aquesta perseverança fa que una temporada 
més l’equip haurà d’anar partit a partit per esgarrapar els 
punts necessaris per aconseguir, un any més, la perma-
nència. El tàndem format per Adrià Relats i Joan Canals 
dirigeixen un equip que ha patit altes i baixes a totes les 
línies i que necessita adaptació. 

La plantilla
CF CASTELLTERÇOL

 PORTERS
Toni Martín
Jofre Delgado

 DEFENSES
Everton Santos
Joan Sala
Isaac Suriñach
Xavier Moya
Federico del Río Moià
Marc Díaz
Kevin Ramos
Dídac Argelaguer
Carlos Castro

 MIGCAMPISTES
Èric Guarch
Marc Gaspar
Isaac Relats
Jordi Miró
Xavier Valldaura

 DAVANTERS
Marcos Bonilla Juvenil Nacional
Yeray Mata
Jordi Font
Marcos López
Guillem Serra
Nicolau Rabasseda
Marc Balaguer Sense equip
Jan Golobart  

PROCEDÈNCIA

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1923

PRESIDENT
Adrià Relats

1a EQUIPACIÓ
Samarreta blava  
i pantalons blancs

ENTRENADOR
Joan Canals
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TERCERA CATALANA

RELLEU GENERACIONAL
L’equip degà de la comarca d’Osona no va poder celebrar 
els seus 125 anys per culpa de la pandèmia que s’arros-
sega des de fa dues temporades. I amb aquesta data his-
tòrica, la majoria de jugadors que fa uns anys van deixar 
el Sant Vicenç per anar a Borgonyà han donat pas a una 
nova generació de jugadors que vol mantenir el club de la 
colònia anglesa a la categoria i disfrutar de bon futbol en 
un dels camps més emblemàtics d’Osona i dels pocs que 
queden d’herba natural. Parlar de futbol a Borgonyà és 
parlar d’història, i siguin quins siguin els jugadors que hi 
ha a davant l’objectiu continua sent el mateix: mantenir-
se en una categoria en la qual el Borgonyà ja s’ha consoli-
dat. Nacho Moros torna al capdavant de l’equip. 

La plantilla
CD BORGONYÀ
 PORTERS

Guillem Llach  

Pepe Sallent (sense equip) 

 DEFENSES

David Garcia

Ferran Cuevas

Edu Paz

Adrià Lobató

Óscar Díaz

Albert Font

Àlex Jurado              

 MIGCAMPISTES

Carles Gacio

Oriol Alberca

Raül Vidal

Ton Jordà

Rubén Moreira

Àlex Moreno Torelló

Gil Sitjà Torelló

 DAVANTERS

José María Rodríguez Sense equip

Àlex Sánchez Voltregà

Èric Sadurní

Eloi Creus

Javi Campayo

Ferran López

Andrés Díaz

PROCEDÈNCIA

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1895

PRESIDENT
Joan Sadurní

1a EQUIPACIÓ
Samarreta blanca i 
negra

ENTRENADOR
Nacho Moros
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TERCERA CATALANA

UN NOU FOLGUEROLES
Les circumstàncies esportives van portar el Folgueroles 
a renunciar a jugar a Segona Catalana la temporada 
2018/19. Després d’un curs a Tercera en el qual els resul-
tats no van acompanyar, el Folgueroles ha militat les dues 
darreres temporades a la Quarta Catalana. Aquest pas per 
la categoria li ha permès refer un equip que havia quedat 
tocat després d’uns anys molt bons amb Ricard Farrés al 
capdavant. La temporada passada el Folgueroles va aca-
bar campió del grup 3 de Quarta Catalana, i ho va fer per 
la via ràpida, sent molt superior als seus rivals. Aquesta 
primera posició li va permetre l’ascens i tornar novament 
a Tercera. Un nou ascens per a un nou Folgueroles que 
compta amb la gent de la casa. 

La plantilla

CF FOLGUEROLES

PROCEDÈNCIA PORTERS
Gil Bofill
Gerard Serra Juvenil Manlleu 

 DEFENSES
Arnau Pallàs
Arnau Pujols
Gil Suárez Juvenil Voltregà
Pau Espona   
Aleix Muñoz
Edu Aguirre Juvenil Vic Riuprimer
Andreu Rovira
Cristian Quinteros 

 MIGCAMPISTES
Gil Font
Pau Parramon
Aniol Ortiz
Ilias Amarani
Ferran Vila
Adam Pérez At. Riudeperes 

 DAVANTERS
Oriol Cubí
Roger Pallàs
Martí Font
Miquel Arumí
Arnau Codinachs Juvenil Sant Julià de V.
Marc Font
Aleix Casas Juvenil Voltregà
Biel Garcia
Quim Puigdesens

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1955

PRESIDENT
Joan Franch

1a EQUIPACIÓ
Samarreta vermella 
i pantalons blancs

ENTRENADOR
Albert Autet
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TERCERA CATALANA

SER REGULARS 
Sense fer massa soroll, el Centelles ha anat posicionant-se 
entre els primers classificats en les darreres temporades, 
amb la combinació de jugadors amb experiència a cate-
gories superiors que van portar veterania a un equip molt 
jove que necessitava aquest tàndem per aconseguir bons 
resultats, encara que en els moments clau i al final de 
temporada aquests resultats no van arribar. Xevi Melero 
va agafar l’equip després del primer partit de la tempora-
da passada, substituint Jordi Molera. En el seu segon any 
al capdavant del motoret blau, el tècnic té clar que el més 
important és buscar la regularitat a dalt i evitar que s’es-
capin punts innecessaris per mirar cada cop més amunt i 
buscar l’ascens. 

La plantilla
UE CENTELLES

 PORTERS
Miquel Boix
Pol Lagunas Manlleu  

  DEFENSES
Jordi Pla
Aitor Angulo
Pau Preseguer OAR Vic
Sergi Company
Ferran Izquierdo
Jordi Martínez
Ignasi Casacuberta   

 MIGCAMPISTES
Arnau Arisa
Oriol Girbau
Àlex Ortega
Carles Campasol Juvenil Manlleu
Adrià Ortega Juvenil
Yasir Ouled Driss  

 DAVANTERS
Gerard Coronado Seva
Adrià Blasi Manlleu B
Pau Masramon Juvenil
David Esquinas
Aniol Casals Juvenil
César Augusto Sánchez
Soufyane Mimouni

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1948

PRESIDENT
Josep Arisa

1a EQUIPACIÓ
Samarreta blava  
i pantaló blanc

ENTRENADOR
Xevi Melero

PROCEDÈNCIA
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TERCERA CATALANA

SENSE PRESSIÓ
De l’ascens de Quarta a Tercera, de fa quatre tempora-
des, a lluitar per pujar a Segona Catalana. Aquest és el 
resum de les últimes temporades d’un Pradenc que va 
ser l’equip revelació fa dos cursos i que la temporada pas-
sada va confirmar que els seus bons resultats no eren un 
miratge sinó fruit del treball d’una plantilla que creia en 
ella. Sense sorpreses, ara els rivals ja saben que és un dels 
candidats al títol. L’any passat va lluitar fins a la darrera 
jornada perdent al camp d’un Taradell que es va emportar 
el premi. Aquest any tampoc amaguen les cartes i els del 
Lluçanès volen fer un pas més, encara que sense pressió 
per a un equip que amb Joan Flores a la banqueta cada 
any ha anat a més. 

La plantilla
PRADENC

PROCEDÈNCIA PORTERS
Josep Cañero
Joaquim Saperas  

 DEFENSES
Jan Pujol
Marc Casellas
Ouadie Radwane
Gerard Trulls
Roger Bou
Nil Prats
Jordi Vila
Just Font
Marc Montanyà

 MIGCAMPISTES
Eduard Vila Berga
Gerard Codina
Albert Nualart
Roger Soler
Josep Martín
Jordi Parés Berga
Marc Codinach Manlleu B
Joan Casas
Tià Corbalán

 DAVANTERS
Omar Blanco
Jordi Pont
Gerard Baroy Voltregà 
Jordi Camprubí
Jordi Barcons

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1925

PRESIDENT
Josep Paré

1a EQUIPACIÓ
Samarreta 
blaugrana

ENTRENADOR
Joan Flores
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TERCERA CATALANA

Il.LUSIONS RENOVADES
Fa dues temporades el Moià militava a Quarta Catalana. 
Amb humilitat i ambició, joves del club van començar a 
demanar pas i van aconseguir l’ascens a Tercera. Aquesta 
serà la segona temporada consecutiva a la categoria, en 
la qual el Moià ha guanyat en experiència i compta amb 
un entrenador nou que ha donat qualitat en el joc dels de 
la capital del Moianès, que tot i que el primer objectiu és 
la permanència apunta a ser un equip de dalt. Eloi Moral 
va ser el màxim golejador de la temporada passada de 
l’equip i un dels primers del grup. El nou tècnic comença a 
deixar petjada i els bons resultats han començat a arribar. 
Tocarà saber conduir un grup molt jove en una lliga molt 
llarga i amb molts candidats al títol. 

La plantilla
MOIÀ

PROCEDÈNCIA PORTERS
Dani Sánchez
Jan Carrera
Ariel López CF Castellterçol

 DEFENSES
Bakari Diallo
Marc Bermudo
Xavier Crivillés
Jordà Oliveras
Carles Cascales
Aniol Roca
Marc Díaz
Facu de Mello Sense equip 

 MIGCAMPISTES
Éric Montes
Jan Moral
Eloi Nortes
Eloi Colomé 
Oliver Morales
Edu López Juvenil  

 DAVANTERS
Bylali Kanouté
Gerard Mañosa
Eloi Moral
Roger Coca
Jep Nortes CF St. Feliu de Codines
Gaizka Hurtado

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1922

PRESIDENT
Paco Moral

1a EQUIPACIÓ
Samarreta groc-i-
negra

ENTRENADOR
Abel Arisa
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TERCERA CATALANA

TORNAR A COMENÇAR
Nou projecte al Roda amb Pere Vila al capdavant de 
l’equip. Després d’unes temporades amb alts i baixos, el 
Roda vol tornar a començar per posar les bases d’un nou 
projecte de club que ha de permetre a l’equip disfrutar 
de la categoria. La falta de compromís d’alguns jugadors 
a la recta final d’una temporada passada marcada per la 
pandèmia van provocar el desenllaç d’un equip que per 
qualitat tenia jugadors amb els quals podia aspirar a més. 
L’equip, però, va patir fins al final i va desgastar un cos tèc-
nic que va fer un pas al costat. Pere Vila deixa el Gurb de 
Segona Catalana disposat a trobar aquest equilibri que el 
Roda necessita per tornar a ser un dels equips punters de 
la comarca. 

La plantilla
RODA

 PORTERS
Pol Casals    
Sergi López   

 DEFENSES
Jordi Vidrier
Alberto Morillas Manlleu B
Xavier Rodríguez
Marc Molet Taradell
Bernat Quintana
Nicolás A. Scipione
Arnau Fabra
Stephen Aboagye Manlleu B
Juli Albareda 

 MIGCAMPISTES
David Sousa
Guillem Tordera Manlleu B
Ernesto Herrero Manlleu Juvenil
Said Bouziane
Nil Fabregó
Xavier Sala
Makan Dembelé Sant Vicenç de Torelló
Fortià Munts Corcó
Juan Camilo Arteaga 

 DAVANTERS
Miquel Martínez
Biel Pérez Juvenil
Gerard Llivina
Roger Alívia Manlleu Juvenil

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1940

PRESIDENT
Pere Serra

1a EQUIPACIÓ
Samarreta blanca

ENTRENADOR
Pere Vila

PROCEDÈNCIA
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TERCERA CATALANA

DE MENYS A MÉS
En les darreres temporades el Santa Eugènia ha demos-
trat la dinàmica ascendent del conjunt. Des que Raúl 
Pérez es va posar al capdavant de l’equip, aquest ha anat 
de menys a més. La culpa no només és seva, ja que cada 
any ha comptat amb un equip més competitiu i guanya-
dor i aquest canvi ja es va veure reflectit la temporada 
anterior, aconseguint bons resultats i situant-se a la zona 
mitjana-alta de la taula. Un equip que compta amb expe-
riència i veterania juntament amb joves jugadors i sempre 
mantenint aquell esperit de poble en el qual la plantilla i 
l’afició són una pinya. Aquesta temporada buscarà millo-
rar una mica més els resultats per aspirar a començar a 
mirar de la zona mitjana cap amunt. 

La plantilla

UE SANTA EUGÈNIA

 PORTERS
Gladson Delgado, ‘Gladour’   
Jordi Barrera, ‘Peti’   

 DEFENSES
Genís Piella    
Joan Tuneu
Albert Oliver Sense equip 
Joan Codinach 
David Nogué
Xavier Casanovas
Albert Berrocal Sense equip

 MIGCAMPISTES
Xavi Centellas Gurb
Pol Muntal
Marc Dachs 
Diego Pérez  
Adrià Tuneu
Carles Vall, ‘Couto’ Gurb
Rachid Baidder 

 DAVANTERS
Guillem Fabregó
Oriol Rodríguez
Ferran Alberch
Enrique Esquivel
Dani Martín Sense equip
Yoel Jiménez
Víctor Herrero Sense equip

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1964

PRESIDENT
Ignasi Abós

1a EQUIPACIÓ
Samarreta 
arlequinada

ENTRENADOR
Raúl Pérez

PROCEDÈNCIA
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TERCERA CATALANA

BUSCAR L’ESTABILITAT
Marcelo Dapueto va deixar la banqueta de l’Aiguafreda 
la temporada passada i aquest estiu s’ha posat al capda-
vant de la del Seva. L’equip verd-i-blanc encadena unes 
temporades amb molts canvis a la banqueta i amb el nou 
entrenador buscarà l’estabilitat que no ha trobat en els 
darrers anys. Amb un equip molt renovat i amb la baixa 
de diversos jugadors del poble que portaven moltes tem-
porades al primer equip del club, l’equip enceta una nova 
etapa en la qual, per una banda, no vol patir per mantenir 
la categoria i, per l’altra, en vol disfrutar. I és que la història 
del Seva a Tercera sempre ha estat de patiment. Ara vol 
consolidar-se a la categoria i aconseguir la permanència 
al més aviat possible. 

La plantilla
UE SEVA

 PORTERS
Arnau Sospedra    
Alí Sanglas  Juvenil  

 DEFENSES
Arnau Busquets
Julià Jordà
Manel Esteve Lorente
Joel Lorente
Miquel Fernández
Pablo Facundo Simone

 MIGCAMPISTES
Òscar Víctor Burillo
Andrid de la Cruz At. Riudeperes
Yancarlos de la Cruz At. Riudeperes
Ferran Morera
Gerard Quintana
Oriol Fiba
Ot Valls
Guillem Mitjavila DMS Sarrià

 DAVANTERS
Josep Bou 
Dídac Tortadès
Pol Reinón
Héctor Lorente

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1973

PRESIDENT
Josep Tió

1a EQUIPACIÓ
Samarreta verd-i-
blanca

ENTRENADOR
Marcelo Dapueto

PROCEDÈNCIA
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TERCERA CATALANA

CONTINUAR A TERCERA
Aquesta serà la segona temporada consecutiva que el 
Sant Vicenç jugarà a Tercera, després del seu impàs a 
la Quarta Catalana. L’equip compta amb un home amb 
experiència al món de les banquetes del futbol com és 
Xenxo Granados, que ha d’ajudar el conjunt a consoli-
dar-se a la categoria en aquest segon any. La competició, 
però, es preveu molt ajustada i caldrà treballar per a una 
plantilla molt nova i amb jugadors molt joves que neces-
siten rodatge davant equips molt més experimentats. 
L’equip va acabar penúltim la temporada passada i com 
que no hi va haver descensos es va poder mantenir a la 
categoria. Aquest any vol fer els deures al més aviat possi-
ble per no patir cap ensurt. 

La plantilla
SANT VICENÇ

 PORTERS
Marc Torrents Sense equip 

 DEFENSES
Larbi Maaroufi Hostoles
Biel Domènech
Sergi Panavera
Martí Fernández
Ibra Torelló  

 MIGCAMPISTES
Marc Oliva
Erenes Ferrés
Jordi Puigdemont Juvenil Torelló
Arnau Giménez
Pau Fernández 

 DAVANTERS
Mateu Codinach
Joan Codinach
Salim Zariouh Sense equip
Iker Sánchez Juvenil Torelló
Sadig Houli Sense equip
Joel Rivas Sense equip

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1940

PRESIDENT
Joan Fernández

1a EQUIPACIÓ
Samarreta blanca

ENTRENADOR
Xenxo Granados

PROCEDÈNCIA
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TERCERA CATALANA

LA pEdRA ANguLAR
La doble funció que té el Tona B, al ser un filial, és no 
només el de fer un bon paper a la categoria sinó també 
ha de ser el lloc on poder tenir jugadors preparats per 
poder fer el salt al primer equip i, a llarg termini, el bres-
sol del primer equip, la pedra angular on els joves que 
acabin la seva etapa de Juvenil puguin tenir un equip on 
jugar mentre esperen la seva oportunitat. Tot i que l’equip 
barreja jugadors veterans amb aquesta joventut, està 
preparat per aquest funció i Àngel de Santos, que coneix 
molt bé el planter del Tona, ho sap. Ell agafa les regnes 
d’un equip que en els darrers anys havia portat Albert 
Roca. L’equip buscarà situar-se en les primeres posicions, 
tal com havia fet en anys anteriors.  

La plantilla
uE TONA B

 pORTERS
pol Casanovas
Carlos Soto 

 dEFENSES
Marc Clares
Sergi Fuentes
gerard Mancera
Jordi puig
Èric puigvendrelló
Xavier pujol
Èric Juvanteny
Ferran Vilaregut

 MIgCAMpISTES
Abel Mas
Jairo pérez Sense equip
pol Quintana gurb
Ibai Rodil
Marc Salvans Sense equip
Sergi Esturi

 dAVANTERS
Francesc Xavier Mendoza
Eduard Bargalló
pol Codina
Roger Company Centelles
pol Vilaregut Sense equip
Biel ges

La fitxa
ANY FuNdACIÓ
1954

pRESIdENT
Joaquim Carandell

1a EQuIpACIÓ
Samarreta groc-i-
vermella

ENTRENAdOR
Àngel de Santos

pROCEdÈNCIA
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BuSCANT EL pREMI
Fa moltes temporades que el Voltregà és un d’aquells 
equips que sempre està a la part alta de la taula però que 
no acaba d’aconseguir un ascens a Segona Catalana. Els 
resultats acompanyen durant gran part de la temporada, 
fins i tot contra rivals directes, però els nervis d’última 
hora fan que els de Voltregà acabin fent un pas enrere en 
el moment decisiu de la temporada i que el primer lloc 
s’acabi escapant. L’any passat va tenir opcions fins a darre-
ra hora, però el Taradell l’hi va impedir. Fa dos anys va ser 
l’OAR Vic i el Gurb i en fa tres, el Torelló i el Roda. Aquesta 
temporada el Voltregà, que s’ha reforçat sobretot a nivell 
ofensiu, continuarà buscant el premi d’un ascens històric 
a Segona. 

La plantilla
CF VOLTREgÀ

 pORTERS
Eloy garcia
Ivan Sánchez Calldetenes  

 dEFENSES
Eloi garrido
Èric Alfredo
Àngel ginesta
Joan Bobi
Arnau Sánchez Voltregà B
Marc Icart
Franc gómez

 MIgCAMpISTES
Marc Crosas
Roger Berenguer
Miquel Senmartí
Jordi Senmartí
guillem Senmartí
Marc Arimany
Sergi Font 

 dAVANTERS
Omar Bouloum Sense equip
Toni gonzález Roda
Marc Aceituno Voltregà B
Marc Baró
Adrià Mas

La fitxa
ANY FuNdACIÓ
1967

pRESIdENT
Antonio Garrido

1a EQuIpACIÓ
Samarreta groc-i-
negra

ENTRENAdOR
Èric Palomo

pROCEdÈNCIA
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boNEs sENsACioNs
Després d’una passada temporada irregular, marcada per 
la pandèmia, el Campdevànol vol tornar a ser l’equip reve-
lació en el qual en les temporades anteriors havia estat 
un dels clars candidats al títol de Lliga i a l’ascens però 
que sempre se li havia escapat de les mans en els últims 
partits. L’equip, que per segona vegada entrena Sergi Bas-
saganya, manté el mateix bloc jove i guanyador que vol 
estar entre les primeres posicions. Només ha tingut tres 
incorporacions i manté jugadors desequilibrants a davant 
i amb experiència com Cristian Carrasco i Omar Reyes, 
que en temporades anteriors, amb els seus gols, havien 
portat l’equip al capdavant. El Campdevànol vol tornar a 
trepitjar fort i les sensacions són bones. 

La plantilla
UE CAMPDEVÀNoL

 PoRTERs
Esteve Cordón
Guillem Fernández sense equip  
Roger Riera  

 DEFENsEs
Arnau Montón
Gil Fernández
sergi Ponzano
Marc sánchez
Jordi Viñas
Pol Morera
Èric Herrera
Marc blasco Ripoll 

 MiGCAMPisTEs
oriol Marcé
Alberet Garnartxe
Marc Maideu
Adriel Garcia
Carlos Guardado
oriol Alcalde
Adrià Munell
Ernest Pujol

 DAVANTERs
omar Reyes
Aitor Herrera
oriol Pérez
Arnau serrador
Nico olivera Juvenil Camprodon
Cristian Carrasco
Jordi Puigcorbé

La fitxa
ANY FUNDACiÓ
1919

PREsiDENT
Xavier Cedillo

1a EQUiPACiÓ
Samarreta verd-i-
blanca

ENTRENADoR
Sergi Bassaganya

PRoCEDÈNCiA

Una Quarta competitiva
25 equips d’Osona i el Ripollès seran els representants a la competició aquest curs

Vic

Laia Miralpeix

La temporada 2021/22 es 
presenta amb 25 equips de la 
comarca d’Osona i el Ripollès 
a la Quarta Catalana, una 
xifra lleugerament superior 
a la dels anys anteriors i que 
demostra que el futbol ama-
teur cada vegada va a més a 
Osona i el Ripollès. Aquests 
25 equips estaran distribuïts 
en tres grups: el 3 i el 4, que 
van començar la Lliga aquest 
cap de setmana, i el 27, que 
ja porta tres jornades dis-
putades. En aquest grup el 
representant és el Ripoll, que 
la temporada passada va ser 
novè amb 15 punts. 

El grup 3 està format per 
un total de 14 equips, 13 
d’ells de la comarca d’Osona 
i un del Ripollès, la Ribeta-
na, que en el seu retorn a la 
competició després d’uns 
anys d’absència torna a la 
categoria per jugar al grup 
d’Osona, que és on històrica-
ment sempre havia militat. 
Dels 14 equips que hi ha en 
el grup 4, 10 són osonencs 

i 4 de comarques del Vallès 
i la Selva. El Folgueroles va 
ser el campió del grup 3 la 
temporada passada amb 33 
punts, mentre que la Santpe-
renca amb 25 va ser segona 

i el Calldetenes, tercer amb 
21. En el grup 4, l’ascens va 
ser pel Caldes, que va deixar 
a les portes el Sant Miquel 
de Balenyà, que no va poder 
pujar per només un punt de 

Grup 3 Grup 4
Calldetenes Balenyà At.

Cantonigròs Collsuspina

Corcó Gurb

Montesquiu OAR Vic

La Gleva Riudeperes At.

Ribetana Sant Julià de Vilatorta

Sant Quirze Sant Miquel de Balenyà

Santperenca Taradell C

Santa Eugènia Tona C

Taradell B Viladrau

Torelló Sant Feliu de Codines

Vic Riuprimer REFO Figaró

Vinyoles Olímpic La Garriga

Voltregà Sant Hilari Font Vella

diferència (els vallesans en 
van sumar 26 mentre que el 
Sant Miquel en va aconse-
guir 25) després d’una gran 
temporada. Per darrere seu 
va acabar el Taradell, amb 21 
punts. 

Respecte a l’any anterior, i 
a banda del retorn de la Ribe-
tana, les novetats de clubs 
osonencs són la presència 
novament del Sant Quirze de 
Besora, el Tona C i el Balenyà 
At., que la temporada passa-
da i a causa de la pandèmia, 
tot i que estaven inscrits a 
la Lliga, en el moment de 
l’arrencada, a mig curs, van 
decidir no jugar. 

En aquest mateix sentit, 
l’altra novetat és la del 
Montesquiu, que va renun-
ciar a jugar a Tercera en el 
moment de la represa de les 
competicions i com marca la 
normativa va acabar perdent 
la categoria. En el grup 3 i 
4, és habitual que sempre hi 
hagi algun equip que hi tin-
gui dos equips. Si l’any pas-
sat era el Riudeperes, aquest 
any el Taradell tindrà doble 
participació a la categoria. 

La Lliga 
d’Aficionats 
es vincula 
al Consell 
Esportiu

Vic 

L.M.

Catorze equips van comen-
çar aquest cap de setmana 
la Lliga d’Aficionats, que 
enguany està organitza-
da pel Consell Esportiu 
d’Osona. Els equips par-
ticipants són Atlètic La 
Cabra, FC Calldetenes, 
Atlètic Balenyà, Club 
Amic Amazigh, UE Sant 
Quirze de Besora, UE Sant 
Martí, AFA Santperenca, 
CF Sant Julià de Vilatorta, 
Poo Júnior, Club Santa 
Cecília, CF Folgueroles, 
Autovigatana Taradell, 
Atlètic Ges i FC Lalla 
mimouna. La primera vol-
ta finalitzarà el 9 de gener 
mentre que la Lliga aca-
barà el cap de setmana del 
23 i 24 d’abril. Es tracta 
d’una competició històrica 
a la comarca que ara agafa 
un nou impuls després 
d’un any d’absència per la 
Covid. 
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equip renovat
La 2021/22 serà la tercera consecutiva que el 
Vic Riuprimer REFO militarà a la Primera Divisió 
Nacional, sent, una temporada més, el màxim 
representant femení a la comarca i l’equip que 
competeix en una lliga més alta i que portarà 
el nom del Vic Riuprimer REFO i de la comarca 
d’Osona per arreu de l’Estat. Durant aques-
tes dues últimes temporades l’equip ha estat 
sempre a la zona mitjana-alta de la taula. L’any 
passat va finalitzar en sisena posició amb 43 
punts, després de guanyar 12 partits. A mitja 
temporada hi va haver canvi d’entrenador. El 

club i José Antonio Ruiz, de mutu acord, van 
arribar a l’acord de renovar la banqueta per 
donar un plus més a unes jugadores que no 
acabaven de trobar bons resultats, si bé l’equip 
sempre va estar ben situat. L’entrada de Chris-
tian Donaire va donar aquesta confiança que 
necessitaven les jugadores per tirar endavant 
la competició, aconseguint bons resultats però 
deixant escapar algun punt que els hauria 
permès poder optar a la tercera posició. La 
temporada passada va ser l’adeu d’una de les 
capitanes, Júlia Roca, després d’anys dedicada 
al club. L’equip, que ha patit altres baixes, s’ha 
reforçat amb noves incorporacions, tres d’elles 
provinents d’un Manlleu que ha vist com final-

ment es desfeia el primer equip femení. Són 
Ivet Coll, Ona Verdés i Carla Niubó, aquesta 
darrera s’incorporarà en els propers mesos ja 
que està fora per estudis, però també Aina 
Macià, Clara Sabadell, Alba Valor, Júlia Maillo, 
Marta Alegre i Júlia Casademunt arriben per 
aportar qualitat i experiència en un equip molt 
renovat però consolidat a la categoria que 
comptarà amb el suport del filial i també de 
jugadores juvenils sempre disposades a donar 
un cop de mà al primer equip. Amb tantes 
novetats, però, l’equip necessita adaptació, 
que les jugadores es coneguin i puguin disfru-
tar damunt del terreny de joc perquè els resul-
tats surtin i continuïn aspirant a la part alta. 

La plantilla

viC riupriMer
FeMenÍ

 porterS

Clara Sabadell Girona 17/12/2001

aina Macià igualada 27/05/2001

 DeFenSeS

Judit autet Juvenil 27/10/2002

Blanca Berenguer  Juvenil 18/02/2002

anna Busquets  4a temporada 12/09/1992

Carlota Marsó 3a temporada 17/04/2000

Mònica Lozano 9a temporada 17/08/1993

queralt ping estrada 2a temporada 01/03/2004

viena Massallé 2a temporada 22/04/1997

alba valor Girona 29/12/2001

Júlia Casademunt porqueres -

 MiGCaMpiSteS

alba Cardona 4a temporada 13/05/2001

Clara arco 5a temporada 10/06/1995

Marta alegre terrassa 17/01/2000

queralt torredeflot 8a temporada 07/07/1997

Júlia Maillo Levante Las planas           07/02/2002

ona verdés Manlleu 29/11/1997

 DavanterS

ivet Coll Manlleu 14/04/1999

alexia Mayer 2a temporada 29/06/2001

núria Soler 4a temporada 27/03/1999

Mireia roca 3a temporada 07/09/2000

núria Sala 9a temporada 25/11/1994

paula Jiménez  2a temporada                      08/03/2002

Carla niubó  Manlleu 31/01/1999

proCeDÈnCia
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La fitxa
anY FunDaCiÓ
2009

preSiDent
Pere Aliberch

1a equipaCiÓ
Samarreta blanca-i-vermella

CoS tÈCniC
Christian Donaire
Sebastián Alfredo Cáceres
Ismael Grisalvo
Anna Puigdollers

1a DiviSiÓ naCionaL

Data De 
naiXeMent

L’entrenador

CHriStian Donaire

Coordinador del conjunt de Santa Eulàlia de 
Riuprimer, a mitjans de la temporada passada es va 

fer càrrec del primer equip femení amb l’objectiu 
de canviar-ne la dinàmica. Ho va aconseguir i els 

bons resultats i la pinya en el vestidor van donar-li 
la confiança per renovar i continuar una temporada 

més al capdavant de l’equip. Aquesta, però, es 
presenta amb moltes cares noves per fer front a la 
tercera temporada de l’equip a la primera estatal. 

Donaire coneix les jugadores i buscarà treure’n 
el millor de cadascuna per poder portar el Vic 

Riuprimer a la part alta de la taula, consolidar-lo a la 
categoria i fer-ho amb bon futbol. 
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PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ

ESTRENA A PRIMERA
Les xifres del filial del Vic Riuprimer REFO van ser espec-
taculars la temporada passada: 11 partits guanyats d’11 
partits disputats, amb un balanç de 54 gols i només 10 
en contra. L’equip es va reforçar a mitja temporada amb 
jugadores que van arribar del Tona després que aquest es 
retirés de la competició. Unes jugadores que van portar 
experiència i qualitat a un equip molt jove. Aquesta com-
binació va ser clau i l’objectiu es va complir. Ara enceten 
un nou repte en una nova categoria en què hauran de 
demostrar la qualitat d’una plantilla que, a banda de la 
seva competició, també donarà un cop de mà al primer 
equip. Ferran Riera és l’encarregat de dirigir una plantilla 
que vol continuar creixent amb èxits. 

La plantilla
VIC RIUPRIMER

 PORTERES
Aina López Castellterçol  

 DEFENSES
Txell Riera
Laia Nogué
Marta Barjuan
Txell Parareda
Alba Arco
Ariadna Roca
Cris Benavente Torelló
Aina Baiges

 MIGCAMPISTES
Míriam Costa
Blanca Saladrigues
Clàudia Jiménez
Maria Reche
Núria Barniol
Júlia Roca

 DAVANTERES
Laia Carreras
Aina Portell
Rut Orra Fundació UE Tona
Queralt Codina
Montse Escudé
Lina Cuesta

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
2009

PRESIDENT
Pere Aliberch

1a EQUIPACIÓ
Samarreta negra  
i grana

ENTRENADOR
Ferran Riera

PROCEDÈNCIA
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PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ

BUSCANT L’ASCENS
El Torelló es va quedar a les portes de l’ascens a Prefe-
rent la temporada passada. L’experiència acumulada en 
els darrers anys a la categoria juntament amb diversos 
reforços que han arribat a l’equip fan del conjunt de Marc 
Pladevall un dels candidats a lluitar pel títol de Lliga. La 
temporada 2020/21 va ser per a les torellonenques gaire-
bé perfecta i només va quedar un pas per aconseguir l’as-
cens que finalment va recaure en el Pontenc per 2 punts 
de diferència. El Torelló va ser segon amb 35 punts, amb 
11 victòries i 2 empats, i es va mantenir invicte. Aquesta 
temporada vol continuar recollint els fruits d’anys de tre-
ball, amb una plantilla ambiciosa que sap que haurà de 
ratllar la perfecció si vol estrenar-se a Preferent. 

La plantilla
CF TORELLÓ

 PORTERS
Aina Vinyas    
Lucía López  Juvenil  

 DEFENSES
Marta Alier
Anna Cano
Sara Vinués
Carlota Provins Atlètic Ripoll
Martina Codina
Mireia Coll 

 MIGCAMPISTES
Júlia Prats
Laura Felip
Marta Bajona Solsona
Judit Guàrdia Juvenil
Andrea Ponce Manlleu
Laia López Juvenil
Judit Subirana

 DAVANTERS
Paula Sánchez Juvenil
Ari Llivina Voltregà
Marta Casals Atlètic Ripoll
Paula Nieto Atlètic Ripoll

La fitxa
ANY FUNDACIÓ
1917

PRESIDENT
Josep Solà

1a EQUIPACIÓ
Samarreta vermella 
i pantaló negre

ENTRENADOR
Marc Pladevall

PROCEDÈNCIA



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 4 d’octubre de 202120

Els àrbitres

Assistent Segona Divisió RFEF

Oriol Jarit Mesa

Tercera Divisió RFEF

Marc Pujol Prat

Jordi Serradelarca Serra

Pol Curiel Riera

Assistent Tercera Divisió

Abdelaziz Ajdir Lenti

Víctor Orgaz Serran

Primera Catalana

Roger Giró Pujols

Assistent Primera Catalana

Omar Adjir Lenti

Albert Sans López

Segona Catalana

Pablo González Ferrer

Andreu Portero Sellés

Tercera Catalana

Mohamed Annkad El Ayachi

Mounir Aankad El Ayachi

Anàs Dahou Jayhi

Abdelhay Essaih Haby

Isasam Essaih Haby

Ot Vivet Vilaró

Jaquad Zarfani

Cursillistes

Rayan Arrahi Arrai

Samir Assikiou Afrig

Ismael Azdad Amezian

Guillen Barniol Olon

Carla Bonet Masramon

Clívia Carmona PAlou

Gerard Casanovas Barneda

Roger Casanovas Barneda

Aleix Dordal Expósito

Biel Dordal Expósito

Aa. El Hasnaui Elfounit

Esther Erra Leiva

Cristian Flores Serrano

Biel Garolera Anfruns 

Mireia Guitart Caritg

Bernat Jiménez València

Núria Mitjavila Domènech

Andrea Montero Díaz

Is. Ochan El Messaoudi

Carla Recasens Cabayol

Arnau Riu Jofre

Pol Rodríguez Vega

Albert Sala Juvanteny

Yassin Talbi Ifkiran

Joritz Urgoiti Rodríguez

Situació Especial 

Mohamed Bellahbach

Juan Bautista Cruz Aznar

Melcior Fabré Vila

Jaume Fernández Hermida

Robert Gómez Sala

Ramon Puig Pons

Miguel Vázquez Porras

“Hem canviat  
el tema quantitat  
pel de qualitat”

Vic

Laia Miralpeix

Jordi Jaldón porta quatre 
anys al capdavant de la dele·
gació dels àrbitres a Osona. 
Enguany es comptarà amb 
50 àrbitres repartits en les 
respectives categories i on 
destaca l’assistent a Segona B 
(Oriol Jarit), però també els 
tres osonencs que ho faran a 
Tercera Divisió i que tenen 
un futur prometedor per 
davant i mirall dels àrbitres 
que van començant: Marc 
Pujol, Jordi Serradelarca i 
Pol Curiel. També hi ha vuit 
noies que fan d’àrbitres en 
una delegació que “hem can·
viat el tema quantitat pel de 
qualitat”. En aquest sentit, 
Jaldón destaca el seguiment 
que s’està fent a cada un 
dels àrbitres “perquè setma·
na darrere setmana vagin 
millorant” i l’aposta perquè 

aquests vagin arbitrant a 
categories superiors amb 
la supervisió d’altres col·
legiats”. 

Fa quinze dies els àrbitres 
van fer les proves físiques 
per a un col·lectiu que aposta 
per créixer en qualitat i que 
no para de formar·se per 
millorar tot allò relacionat 
amb l’arbitratge: des de la 
condició física fins a la nor·
mativa.

Enguany, la delegació dels 
àrbitres a Osona ha estrenat 
un nou local que compar·
teix amb la delegació de la 
Federació Catalana de Futbol 
i que “ens ha anat molt bé 
perquè és un local ample i 
que permet treballar molt 
millor”, comenta Jaldón, 
que afegeix que “qui estigui 
interessat a apuntar·se per 
fer d’àrbitre pot trucar a la 
delegació d’Osona per fer les 
entrevistes”. 
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Un dels joves àrbitres de la delegació osonenca

PI El Verinal
C. Serraller, 2
TONA
Tel. 93 887 19 00
www.arsotallers.com

hidràulica

agrícola

mecànica industrial

càrniques

automoció

tot en mecanitzats cnc

ajustaments de precisió


