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Els Mossos busquen el fill 
de la dona trobada morta 
a ganivetades a Ripoll
El jove, que ja tenia antecedents per maltractament a la mare, va fugir després del crim

Els Mossos busquen des de primera 
hora de diumenge un jove d’uns 20 
anys que hauria matat la seva mare a 
ganivetades al seu domicili, a l’avin-

guda Ripollès de Ripoll. El presumpte 
autor, que ja tenia antecedents per mal-
tractament a la seva mare, hauria fugit 
després del crim acompanyat d’una 

altra persona. L’Ajuntament de Ripoll 
ha decretat un dia de dol oficial i ha 
convocat per aquest dilluns al migdia 
cinc minuts de silenci per la víctima.

(Pàgina 7)

Trànsit provarà a 
la C-17 al Pinós 
una senyalització 
intel·ligent per 
evitar accidents

Centelles estendrà 
a tot el municipi el 
model de recollida 
de contenidors 
tancats

(Pàgina 8)
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(Pàgina 6)

Decreten dia de dol oficial per la víctima

Incertesa als 
ajuntaments per 
la sentència que 
anul·la l’impost 
de la plusvàlua

(Pàgines 4 i 5)

La història del 
nínxol 14 de 
Sant Sadurní 
d’Osormort  
Els cementiris amaguen 
històries curioses. A 
Vic, per exemple, hi ha 
enterrats dos guàrdies 
del rei Alfons XII morts 
el 1924. A Santa Sadurní 
d’Osormort, hi ha una 
noia russa assassinada el 
2005. Està a quilòmetres 
de distància de la seva 
família. Però no li han 
faltat mai les flors.

(Pàgines 2 i 3)
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Carme Fàbregas s’encarrega que mai faltin flors al nínxol compartit d’una noia russa

El talent de 
Lluís Soler i el 
de Víctor Sunyol 
es donen la mà 
a l’obra ‘Birnam’

(Pàgina 37)

El Manlleu cau  
a semifinals de la 
Supercopa d’hoquei i 
el masculí es retroba 
amb la victòria

(Pàgines 18 i 19)

Tona, Manlleu  
i Vic s’imposen 
als seus rivals a 
Primera Catalana 
de futbol

(Pàgines 22 i 23)

Viladrau es bolca 
en el 24è Ball de 
Bruixes, que torna 
a captivar el públic

(Pàgina 41)
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Tots Sants és un moment de record 
a les persones que ja no hi són. La 
visita al cementiri per honorar fa-
miliars i amics és tota una tradi-

ció. En el camí fins al nínxol cone-
gut, però, segurament passem pel 
costat de làpides oblidades o que 
amaguen vides destacades.

Tombes que 
enterren històries
Una jove russa assassinada el 2005 descansa a Sant Sadurní 
d’Osormort tapada per una làpida d’una noia morta al segle XIX 

Carme Fàbregas posant flors al nínxol que acull el cos de Veselova, però on a la làpida hi apareix el nom de Rosa Orta, morta a finals del segle XIX

Sant Sadurní d’Osormort

Guillem Freixa

El nínxol 14 del cementiri de 
Sant Sadurní d’Osormort ha 
acollit al llarg dels dos últims 
segles les despulles de dues 
dones marcades per la tra-
gèdia. La làpida fa visible el 
nom de Rosa Orta, una jove 
de Santa Coloma de Farners 
que el 21 de desembre de 
1893, amb només 20 anys, 
es va casar amb Villernino 
Sieiro, cap d’obra de la cons-
trucció de la carretera de 
Sant Hilari que es va fer a 
finals del segle XIX. Un mes 
després, Orta moria a causa 
d’hemorràgies provocades, 
segurament, per la compli-

cació de l’embaràs. Les flors 
que des de fa quinze anys hi 
porta per Tots Sants la veïna 
i regidora de Sant Sadurní 
d’Osormort Carme Fàbregas, 
però, són un petit homenatge 
a qui a dia d’avui ocupa el 
forat: Maria Veselova: “Així 
no es veu abandonat i com a 
mínim alguna persona pensa 
en ella, pobra noia”. La his-
tòria de Veselova i el perquè 
una jove russa va acabar 
enterrada al petit poble de 
les Guilleries la va descobrir 
i explicar per primera vegada 
la periodista Tura Soler.

L’últim cap de setmana de 
febrer del 2005, Veselova 
–que exercia la prostitució 
a la zona de l’Empordà– va 

pujar a un camió amb matrí-
cula alemanya. Al volant hi 
anava Volker Eckert, que poc 
després de carregar la noia 
a la cabina la va matar per 
fer realitat les seves maca-
bres perversions sexuals. El 
diumenge 27 de febrer, poc 
abans d’arribar al seu destí, 
la va deixar en un marge 
de l’Eix al seu pas per Sant 
Sadurní, just on actualment 
hi ha una sitja de potassa. 
“Ho devia fer cap al vespre”, 
matisa l’alcalde del poble, 
Enric Riera, ja que durant 
el cap de setmana s’havia 
disputat el Ral·li Esprint “i 
en aquell punt hi va aparcar 
molta gent”. L’1 de març, un 
altre camioner es va aturar 

en aquesta mateixa sortida “i 
va veure un braç que sortia 
de la neu acumulada”, recor-
da Fàbregas, a qui van avisar 
per anar-ho a comprovar. 
Després de les proves perti-

nents i sense poder identifi-
car el cadàver, la jove va ser 
enterrada sense nom i amb 
un nínxol i làpida prestada a 
Sant Sadurní d’Osormort. “A 
l’enterrament érem tres per-

L’epitafi d’una tomba a Manlleu recorda l’assassinat d’una noia el 1885

Apunyalament masclista
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Joan Arimany mostra la làpida de Dolors Novellas, al cementiri de Manlleu

Manlleu

M.E.

Els assassinats masclistes, 
malauradament, han existit 
sempre; a voltes disfressats 
sota l’eufemisme de crims 
passionals. És el cas de 
Dolors Novellas, una manlle-
uenca que a finals del segle 
XIX va morir a mans del seu 
pretendent, que en va sortir 
impune. La família de la 

noia, però, va voler que els 
fets no caiguessin en l’oblit, 
i va gravar sobre la làpida, 
al cementiri de Manlleu, 
el següent epitafi: “Restos 
mortales de Dolores Nove-
llas. Cayó víctima del punyal 
homicida el día 26 de julio de 
1885 a la edad de 19 años”.

Recentment, el manlleuenc 
Joan Arimany va estirar el fil 
de la història i va publicar el 
cas al Diari de Manlleu, en 

una secció titulada “Manlleu 
de dol”. Resulta que Nove-
llas tenia un pretendent, 
però quan va ser l’hora li va 
confessar la seva autèntica 
vocació: fer-se monja. L’ho-
me, desairat, la va apunyalar. 
Ella, moribunda, no va reve-
lar el nom de l’assassí. Tot i 
que sembla que ell ho va con-
fessar, o no se’l van creure o 
no van acabar trobant proves 
per incriminar-lo.

A Vic hi ha enterrats dos guardes del rei, morts a Collsuspina el 1924

L’accident d’Alfons XIII
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Xavier Cervera llegeix la làpida on hi ha enterrats els dos guardes al cementiri de Vic

Vic

M.E.

El 8 de juliol de 1924, des-
prés de visitar Vic –on havia 
inaugurat les pintures de 
Sert a la catedral–, el rei 
Alfons XIII i la seva comi-
tiva van enfilar en direcció 
a Manresa, en el seu recor-
regut per diferents poblaci-
ons catalanes. A l’altura de 
Collsuspina, un dels 37 vehi-
cles del seguici es va estim-

bar en un dels revolts més 
tancats, encara avui conegut 
com el revolt de la Bufa. Hi 
van morir l’inspector Guijar-
ro i l’agent Campos. Per deci-
sió del mateix rei, dos dies 
després van ser enterrats al 
cementiri de Vic. 

Encara avui es poden 
llegir els seus noms –cada 
vegada amb més dificultat, 
pel desgast de la pedra– en 
una doble làpida situada 
a la banda nord de l’antic 

Departament de Sant Just. 
La història és una de les que 
va rescatar el guia turístic 
Xavier Cervera per muntar 
una visita guiada a l’entorn 
d’aquest cementiri, inau-
gurat el 1834. La ruta la va 
estrenar fa vuit anys i la ree-
dita periòdicament –aquest 
mateix dissabte, a les 11 del 
matí, n’ha programat una–. 
Durant la seva etapa de regi-
dor, Cervera ser el responsa-
ble polític de l’equipament.

Dilluns, 1 de novembre de 20212 Tots Sants
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Carme Fàbregas posant flors al nínxol que acull el cos de Veselova, però on a la làpida hi apareix el nom de Rosa Orta, morta a finals del segle XIX

sones. L’alcalde, la seva dona 
i jo”, diu Fàbregas. 

La detenció d’Eckert a Ale-
manya el 2006 –va confessar 
l’assassinat de sis dones 
però se n’hi imputaven una 

vintena en els darrers trenta 
anys en diversos llocs d’Euro-
pa– va permetre començar a 
posar llum en la identificació 
de la noia sense nom de Sant 
Sadurní d’Osormort. La con-

firmació que qui ocupava el 
nínxol 14 del petit municipi 
d’Osona era Maria Veselova 
va arribar el 2008, quan es 
va creuar la informació tro-
bada al camió d’Eckert –amb 

imatges del cadàver inclòs– i 
també va caure la xarxa que 
prostituïa la jove russa a 
Catalunya.

 La família de Veselova, 
d’origen humil i que mai va 

aprovar la relació homosexu-
al de la noia, no ha reclamat 
mai el cos. Les flors que hi 
porta Fàbregas, però, no dei-
xen caure en l’oblit una his-
tòria marcada per la tragèdia.
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L’alcalde de Sant Joan, Ramon Roqué, en l’homenatge que se li va fer l’any 2010
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El monument als afusellats de l’exèrcit liberal que hi ha al cementiri de Sant Joan

Raimon Casellas es va suïcidar a Sant Joan el 1902 i allà va ser enterrat

L’escriptor que es va llançar al tren

St. Joan de les Abadesses

J.V.

Aquest dimarts farà exacta-
ment 119 anys que Raimon 
Casellas, un dels escriptors 
més destacats del modernis-
me a Catalunya, es va suïci-
dar llançant-se al tren a Sant 
Joan. L’autor d’Els sots ferés-
tecs és un dels estadants més 
il·lustres del cementiri de la 
vila, però hi va acabar gaire-

bé per casualitat. Casellas va 
anar fins a Sant Joan possi-
blement perquè llavors era la 
darrera estació de la línia de 
ferrocarril, des de Barcelona 
(encara no hi havia el Trans-
pirinenc). Va baixar del tren 
i es va llançar al mateix com-
boi, quan aquest sortia de 
l’estació per fer el viatge de 
tornada. Era de nit i el cos no 
va ser trobat fins l’endemà.

Víctima de l’oblit i de l’es-

tigma del suïcidi, el seu nín-
xol romania sense ni tan sols 
una làpida, tot i que de l’en-
terrament n’hi havia prou 
constància: fins i tot el seu 
amic Ramon Casas el va plas-
mar en una pintura. L’any 
1994, però, es va exhumar el 
cos per comprovar que al nín-
xol 234 realment hi havia les 
despulles de Casellas, i final-
ment el 2010 es va dignificar 
amb una làpida nova. 

Acull les restes de 118 soldats liberals afusellats pels carlins a Sant Joan

En record dels soldats afusellats

St. Joan de les Abadesses

J.V.

La tercera i última de les 
guerres carlines va deixar 
un rastre tràgic a Sant Joan, 
població que en aquest 
conflicte va ser un destacat 
baluard dels partidaris del 
pretendent Carles VII. El 17 
de juliol de 1874, les tropes a 
les ordres del general Savalls 
van fer presoners 118 soldats 
i oficials liberals de dos bata-

llons de caçadors (infanteria 
lleugera). Els van afusellar 
en un indret proper a l’actual 
carretera de la collada de San-
tigosa, on hi ha encara avui 
una creu, la Creu dels Afuse-
llats. Les restes dels militars 
reposen en un gran mausoleu 
al cementiri de Sant Joan.

El monument funerari, 
voltat d’una reixa de ferro, 
té una base amb plaques de 
marbre que expliquen el fet 
històric (“inhumanamante 

fusilados”) i detallen els 
noms de tots els soldats. Al 
centre de l’espai s’hi alça un 
obelisc. Encara avui, l’exèr-
cit espanyol en manté la 
memòria i diposita cada any 
una corona amb la bandera 
espanyola al peu del monu-
ment. Els veïns del cementiri 
recorden que, no fa gaire 
anys, la cerimònia incloïa el 
llançament de salves d’honor 
per part del destacament que 
transportava la corona. 

A Sant Hipòlit s’ha creat un espai de dol gestacional i perinatal

Vic/Ripoll

G.F.

Enguany, la festivitat de 
Tots Sants cau en dilluns i 
tanca el cap de setmana, un 
fet que ha provocat que la 
tradicional visita al cemen-
tiri s’hagi repartit durant els 
tres dies. Tot i això, aquest 1 
de novembre tornarà a estar 
marcat per actes específics, 
com per exemple la música 
en directe als cementiris, 
que es podrà escoltar en 
diversos municipis d’Oso-
na i el Ripollès. A Vic, per 
exemple, les peces seran 
interpretades per la nova 
Associació Moments Musi-
cals, una agrupació formada 
per exalumnes de l’EMVic 
i que té com a objectiu fer 
visible els valors que la 

música permet aportar a la 
vida de les persones. Se’ls 
podrà escoltar de les 11 del 
matí a les 2 del migdia i 
entre les 3 i les 6 de la tar-
da. A Ripoll, aquest dilluns 
també hi haurà música en 

directe entre les 12 i la 1 del 
migdia. 

En la prèvia de Tots Sants 
també és habitual que es 
facin reformes i millores 
als cementiris. Aquest any, 
Sant Hipòlit de Voltregà 
inaugura un nou espai dedi-

cat al reconeixement del 
dol gestacional i perinatal. 
L’emplaçament està presidit 
per una olivera, i al costat hi 
ha una urna amb bulbs de 
tulipa perquè les famílies 
els puguin plantar en record 
als nadons que no van arri-
bar a néixer o van morir als 
pocs dies de vida. 

A Vic, s’han fet millores al 
jardí Marie Curie –dedicat 
als donants a la ciència– i 
s’ha creat una nova ossera 
municipal així com un nou 
espai per dipositar cendres. 
Tot i que ja no hi ha res-
triccions per fer front a la 
Covid-19, en espais com els 
cementiris es recomana por-
tar la mascareta posada i, en 
cas que s’indiqui, seguir els 
itineraris recomanats per 
evitar aglomeracions.    

Dilluns, 1 de novembre de 2021 3Tots Sants

Ampliació d’horaris, reformes  
i música en directe als cementiris

Les visites de 
Tots Sants s’han 
repartit durant 

el cap de setmana
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L’any 2014 per la venda de la casa fa-
miliar, heretada cinc anys abans, per 
un valor notablement inferior al que 

em va tocar declarar –i pagar els impostos correspo-
nents– en el moment d’acceptació de l’herència, vaig 
haver de pagar a l’Ajuntament de Sant Pere de To-
relló gairebé 9.000 euros (EL 9 Nou de 23-12-2014). 
El senyor alcalde va coincidir amb mi que era una 
injustícia. Vaig presentar recurs, recursos, fins al dia 
d’avui, que estic pendent que un Tribunal Contenci-
ós Administratiu dicti data de vista oral davant del 
darrer recurs presentat el mes de febrer d’enguany.

Dimarts de la setmana passada el TC va anul·lar 
l’anomenat impost de plusvàlua municipal. La sen-

tència, la tercera en els darrers quatre anys, fona-
mentalment diu que el mètode de càlcul de l’impost 
és inconstitucional, ja que allò que considera objecti-
vament no es correspon amb la realitat.

El fet és que el càlcul de l’impost es va redactar a 
partir del supòsit –que ha esdevingut fals– que el 
valor dels terrenys sempre augmenta durant el pe-
ríode d’imposició: entre el moment de l’adquisició i 
el moment de la venda. Per tant, els ajuntaments no 
tenen en compte la realitat del valor resultant de la 
transmissió de la propietat. Sempre apliquen el càlcul 
independentment que la transmissió hagi resultat o 
no positiva. En el càlcul no es fan servir els valors de 
l’adquisició ni els valors de la transmissió posterior. 
Es fan servir valors objectius cadastrals.

La sentència del TC –que en el moment de redactar 
aquest article encara no havia estat publicada en la 
seva totalitat– sembla que dictaminaria que no tin-

Pep Castells  
Llicenciat en Dret

Ningú fa cas al TC?
dria efectes retroactius. Però també sembla, en opi-
nió de diversos juristes, que això no hauria d’afectar 
aquelles situacions, com la meva, que no són fermes. 
És a dir, que aquells que vam impugnar l’impost i en-
cara no hem rebut resposta (resolució) en via admi-
nistrativa o en els jutjats, no ens hauríem de veure 
afectats per la possible no retroactivitat de la sentèn-
cia.

La primera sentència (2017) declarava inconsti-
tucionals dos articles de la llei de l’impost perquè 
sotmetien a tributació situacions en les quals no es 
donava increment del valor de l’immoble. La segona 
(2019) la declarava inconstitucional quan la quo-
ta resultés superior a l’increment patrimonial: que 
s’hagués de pagar per l’impost un import superior al 
benefici que s’obtenia en la venda.

Aquest impost és una de les fonts més importants 
d’ingressos per als ajuntaments. El Parlament, els 
diputats a Madrid, s’hauria d’haver preocupat en el 
seu moment de reformar, si és el cas, la norma. I els 
ajuntaments podien haver desobeït aquesta injustí-
cia sense esperar les ordres de l’executiu de Madrid. 
Quan no es tracta de peles no fa tanta mandra!

L’impost de la plusvàlua re-
presenta una important par-
tida d’ingressos per als ajun-
taments. Una sentència del 

Tribunal Constitucional ha 
tombat l’impost. Aquesta si-
tuació, a les portes de l’elabo-
ració del pressupost, provoca 

inquietud perquè ballen uns 
recursos clau per quadrar els 
números. Alcaldes i regidors 
reclamen solucions.

Pendents de la plusvàlua

Vic

Agustí Danés

Les sigles impronunciables 
d’un impost, l’IIVTNu, fa 
dies que provoquen mal-
decaps als ajuntaments. 
Es tracta de l’impost sobre 
l’increment de valor dels ter-
renys de naturalesa urbana, 
conegut popularment com a 
plusvàlua i que representa 
una important font d’in-
gressos per als municipis. La 
setmana passada el Tribunal 
Constitucional va anul·lar-lo 
al considerar inconstitucio-
nal el mètode de càlcul, fet 
que, a la pràctica, significa 
que no es pot cobrar l’im-
post. La decisió arriba en 
un moment crític perquè la 
majoria d’ajuntaments ara 
estan elaborant el pressu-
post per a l’any que ve i, per 
quadrar-lo, veuen com els 
balla una partida d’ingressos 
notable. El Ministeri d’Hi-
senda i Funció Pública ja ha 
dit que revisarà l’impost per 
garantir el finançament dels 
ens locals.

una de les crítiques que 
fan alcaldes i regidors d’Hi-
senda és que s’hagi esperat 
tant a reformular-lo. L’im-
post, basat en un sistema de 
càlcul estàndard que no té 
en compte l’evolució real del 
mercat, ja havia estat qües-
tionat. De fet, la d’ara és la 
tercera sentència en quatre 
anys que l’alt tribunal dicta 
contra l’impost. El 2017 ja 
n’hi va haver una que posava 
negre sobre blanc una qües-
tió elemental: si l’impost 

grava l’increment de valor 
del sòl no es pot cobrar en els 
casos en què no es produeixi 
aquest increment. L’any 2019 
encara hi donava una volta 
més: i si es produeix l’incre-
ment però és menor al que 
realment toca pagar tampoc 
es pot cobrar. Tot i aquests 
dards, n’havia respectat la 
regulació general. Ara, amb 
l’escac i mat al mètode de 
càlcul, anul·la la possibilitat 
de cobrar-lo. 

La discussió de fons és que 
la plusvàlua grava l’incre-
ment de valor del sòl quan 
es transmet la propietat d’un 
immoble, ja sigui per una 
compravenda, una donació o 
una herència. En un context 
expansiu no hi havia dub-
tes: el preu del sòl pujava i, 
per tant, es tributava per la 
diferència entre el valor del 
moment de l’adquisició i el 
del moment de la venda a 
partir d’un càlcul estandar-
ditzat. Amb la crisi l’esque-
ma va canviar: el valor del sòl 
no només va deixar de pujar, 
sinó que va baixar. Però com 
que el càlcul partia d’un 
patró fix i no recull les fluc-
tuacions del mercat es dona-
va una paradoxa: es pagava 
un impost sobre l’increment 
del valor per un bé que havia 
perdut valor. Aquest és el 
problema.

Per als ajuntaments és un 
maldecap gros. Comptaven 
amb uns ingressos que ara 
són incerts. El que represen-
ta per a les arques d’un ajun-
tament varia, en funció dels 
anys i dels municipis, però 

no és una partida menor. 
Segons la memòria de l’any 
2020 del resum d’actuacions 
de gestió tributària, i només 
per posar alguns exemples, 
a Taradell va representar 
uns drets reconeguts de 
212.000 euros; a Torelló, de 
409.000; a Tona, de 304.000, 
i a Seva, de 319.000. L’efecte 
de la Covid, amb una xifra 
de defuncions per sobre de 
l’habitual, en va accelerar la 
recaptació –encara que per 
causa de mort hi hagi boni-
ficacions sobre l’habitatge 
habitual–, una tendència que 
es manté durant el present 
exercici.

Roger 

Corominas 

(Roda)

“Hi havia 
situacions injustes i calia 
reformular-lo, però és un 
ingrés important per als 
ajuntaments. Esperem que 
s’afini la lletra petita i, si 
es perd l’impost, que se’ns 
compensi. Si no, és un pro-
blema.”

Elisabet 

Viñas 

(Torelló)

“Ens eli-
minen una partida d’in-
gressos de 400.000 euros 
sobre un pressupost de 
19 milions just quan hem 
aprovat ordenances. Això 
et fulmina. Han de canviar 
la forma de càlcul o com-
pensar-nos.” 

Com es calcula la plusvàlua?

Municipi D’1 a 5 anys De 6 a 10 anys D’11 a 15 anys De 16 a 20 anys Més de 20 anys Gravamen Reducció

Torelló 3,7 3,3 3 2,8 2,8 21% NO

Un habitatge a Torelló 
adquirit el 2007 amb un 

valor cadastral de 77.102,55 
euros (37.027,95 euros del 

valor del sòl + 40.074,60 del 
de construcció).

Un exemple de càlcul

El punt de partida és el 
valor cadastral del sòl.
El valor cadastral és 

la suma del valor del 
sòl més el valor de la 
construcció.

Cal tenir en compte 
quants anys han passat 
entre l’adquisició i la 

transmissió.
Hi ha un màxim: 20 anys.

L’Ajuntament, en funció 
dels anys transcorreguts, 
fixa un percentatge. 
Aquí és on té marge el 

consistori per modular 
l’impost amb uns topalls 
fixats per la llei.

I, finalment, estableix un 
tipus impositiu.
El màxim és el del 30%.

Ramon 

Roqué 

(Sant Joan)

“Ens tro-
bem en una situació injus-
ta tant per la ciutadania, 
que ha pagat, com pels 
ajuntaments, que tenim la 
incertesa de què passarà 
amb aquest ingrés. No hi 
ha hagut cap mena de pla-
nificació.”

Núria 

Homs (Vic)

“Fent reten-
cions de 

diverses partides de crèdit 
hem aprovat el pressu-
post, però el govern espa-
nyol com sempre va tard: 
ja havia d’haver legislat 
per resoldre-ho o compen-
sar els ajuntaments. Estem 
infrafinançats.” 

Josep M. 

Freixanet 

(Olost)

“Cal estar 
amatents a com l’Estat 
solventarà aquesta pro-
blemàtica que ve d’un mal 
finançament local. Aquest 
és el gran tema pendent 
i, com que no està resolt, 
una negligència de l’Estat 
porta a aquesta situació.”

Josep Paré 

(Centelles)

“Preocupa 
perquè es 

generen uns ingressos 
necessaris. Que, en el con-
text de Covid, quan ja és 
difícil sostenir els serveis, 
es posi en risc un dels 
ingressos principals és 
preocupant. La normativa 
s’ha d’adequar i es farà.”

Dilluns, 1 de novembre de 20214

Els ajuntaments encaren el pressupost amb la incertesa de com quedarà un impost que 
representa una de les principals fonts d’ingressos; el Tribunal Constitucional l’ha anul·lat
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Com es calcula la plusvàlua?

• Valor del sòl: ..................................... 37.027,95 euros

• Anys transcorreguts: ..................... 14 anys

• Increment de valor: ....................... (37.027,95  x  14  x  3%)  = 15.551,73

• Quota a pagar: ................................ 15.551,73  x  21%  =  3.265,86

Valor del sòl Anys
transcorreguts

Percentatge que s’aplica. 
El màxim, d’11 a 15 anys, 

és de 3,2%
Tipus de gravamen.
El màxim és el 30%

Municipi D’1 a 5 anys De 6 a 10 anys D’11 a 15 anys De 16 a 20 anys Més de 20 anys Gravamen Reducció

Torelló 3,7 3,3 3 2,8 2,8 21% NO

Aquests són els topalls

Nota:  Els municipis que han fet la revisió 
cadastral apliquen una reducció 
durant cinc anys que pot ser com a 
màxim del 60%. TRLRHL. Art. 107.3.b.

Entre 1 i 5 anys: ............... 3,7%

De 6 a 10: .......................... 3,5%

D’11 a 15: .......................... 3,2%

De 16 a 20: ............................3%

El càlcul de la plusvàlua

El punt de partida és el 
valor cadastral del sòl.
El valor cadastral és 

la suma del valor del 
sòl més el valor de la 
construcció.

Cal tenir en compte 
quants anys han passat 
entre l’adquisició i la 

transmissió.
Hi ha un màxim: 20 anys.

L’Ajuntament, en funció 
dels anys transcorreguts, 
fixa un percentatge. 
Aquí és on té marge el 

consistori per modular 
l’impost amb uns topalls 
fixats per la llei.

Segueix-nos a 

@�ramuntanya

Recorda: No es vendran entrades a taquilla! Anticipa’t i compra la teva entrada a www.vic�res.cat

MERCAT D’OCASIÓ DE ROBA I 
MATERIAL ESPORTIU

XERRADES
I COL·LOQUIS

CAMPIONAT D’ESCALADA 
OPEN BLOC

ACTIVITATS
INFANTILS

Equipa’t per l’hivern amb el clàssic Mercat 
d’Ocasió i els expositors d’equipament 
esportiu i llibres de muntanya.

Sobresurten la de l’alpinista Alex Txikon, 
la de l’escalador Edu Marín i una taula 
rodona amb 5 joves escaladores!

De gran espectacularitat, enguany tindrà 
lloc al pati del Recinte Firal El Sucre per 
evitar aglomeracions.

Circuits de bicicleta, tirolina, exhibicions 
de slackline, escalada de la Xemeneia 
del Sucre… 
A més de sessions de contacontes.
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La inseguretat que genera la sentència ha portat l’Ajuntament de 
Manlleu a aprovar d’urgència la bonificació per les naus de Prysmian

Maniobra d’última hora
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Enric Vilaregut, Àlex Garrido i Arnau Rovira, del govern d’ERC i JxCat

Manlleu

Txell Vilamala

La inseguretat que genera als 
ajuntaments la sentència del 
TC ha portat el de Manlleu 
a fer una maniobra d’última 
hora. A l’expectativa del que 
acabi passant, l’equip de go-
vern (ERC i JxCat) i el regi-
dor no adscrit van aprovar al 
ple de dimarts la bonificació 
del 50% de la plusvàlua per 
les antigues naus de General 
Cable. Aquesta rebaixa, que 
implica que Prysmian haurà 
de pagar al municipi prop de 
500.000 euros i no un milió, 
era una mesura anunciada 
de fa temps –el desembre 
passat– i s’havien fet passos 
per posar-la en pràctica, però 
la votació es va precipitar 
d’urgència dimarts amb 
l’objectiu de blindar-la abans 
de la sentència i que l’Ajun-
tament s’asseguri sí o sí el 
cobrament de com a mínim 
aquest import.

L’alcalde, Àlex Garrido 
(ERC-JfM), va dir una 
vegada més que la principal 
dificultat per a la venda dels 

terrenys era el preu, motiu 
pel qual l’equip de govern 
va accedir al seu moment a 
bonificar el 50% de la plus-
vàlua i, així, possibilitar la 
compra per part de l’osonen-
ca Electro-Jet: “No ens haurí-
em de fixar en els diners que 
deixa d’ingressar l’Ajunta-
ment, sinó que contribuïm a 
generar activitat en un espai 
difícil de reindustrialitzar 
per les seves dimensions. 
S’hi crearan llocs de treball, 
nous edificis... Tot això a la 
llarga reportarà uns ingres-
sos a les arques municipals 
superiors a la pèrdua”. 

El punt va prosperar tot i 
l’abstenció del PSC i la nega-
tiva de la CUP. El socialista 
Antoni Poyato advertia al 
govern d’estar-se precipitant 
i va qüestionar com es pot 
garantir que els beneficis per 
a Manlleu seran superiors al 
perjudici creat per Prysmian. 
Maira Costa, de la CUP, apun-
tava en la mateixa direcció: 
“Pensem que la bonificació 
s’ha ofert d’una manera molt 
laxa. Caldria més exigència de 
l’Ajuntament i, si no es com-
pleix el previst, que es pugui 
reclamar d’alguna manera el 
que ara es bonifica”.
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S’instal·larà a l’accés del Pinós, entre Aiguafreda i Centelles, i alertarà que hi ha vehicles entrant

Seva/Centelles

Ferran Polo

El Servei Català de Trànsit 
instal·larà durant l’any vinent 
una senyalització intel·ligent 
a l’accés a la C-17 des del res-
taurant El Pinós i la urbanit-
zació El Montanyà –en terme 
de Seva–, entre Aiguafreda i 
Centelles. És una prova pilot 
única a Catalunya d’un siste-
ma que vol ajudar a reduir la 
sinistralitat en aquest punt, 
on els vehicles s’incorporen 
directament a la calçada en 
sentit nord sense cap tipus de 
carril d’acceleració. Trànsit 
ja havia instal·lat un radar fix 
aquí com a mesura preventi-
va dels accidents.

El sistema preveu la instal-
lació de dos aparells que 
detectaran l’aproximació dels 
vehicles a la incorporació 
en direcció Vic des del car-
rer Josep Trueta, a Seva. Hi 
haurà un detector al costat 
mateix del punt d’accés a la 
C-17 i un altre uns metres 
més endins. Quan detectin 

execució del Servei Català de 
Trànsit.

Està previst que aquest 
panell se situï després del 
carril de sortida cap al restau-
rant i sigui visible a prou dis-
tància perquè els conductors 
que circulin per la calçada 
principal de la C-17 tinguin 
temps de reduir la velocitat o 
desplaçar-se al carril esquer-
re per facilitar la incorpora-
ció des de l’accés. “Hi ha prou 
distància per poder reaccio-
nar”, indica. Garcia justifica 
la prova d’aquest sistema en 
aquesta cruïlla. “És un punt 
de la xarxa viària que tenim 
identificat com un punt 
d’accidentalitat i ens sembla 
adient per la configuració de 
la via”, diu. El sistema es pot 
aplicar a qualsevol cruïlla, 
però és convenient que la via 
des d’on es fa la incorporació 
tingui un volum de trànsit 
inferior a l’altra. “Si és molt 
gran, el senyal estaria sempre 
encès i, per tant, perdria efi-
càcia”, apunta. 

L’acció forma part del Pla 
de seguretat viària 2021-2023 
que es va presentar la setma-
na passada i que es planteja 
com a objectiu reduir la sinis-
tralitat en un 15%. Inclourà, 
també, una prova pilot per 
avisar de la presència de 
ciclistes en túnels i analit-
zarà la segregació del pas de 
motocicletes en els accessos a 
grans ciutats.
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La incorporació a la calçada en sentit nord de la C-17, al costat del restaurant El Pinós, no té carril d’acceleració

la presència de vehicles, 
faran que s’activi un panell 
informatiu on apareixerà un 
senyal lluminós de perill per 
la incorporació de vehicles 

per la dreta. També hi haurà 
llums a les cantonades per 
reforçar l’advertència. “És 
un senyal que, normalment, 
estarà apagat però que, quan 

detecti un vehicle, s’encen-
drà i mostrarà un pictograma 
de perill”, ha detallat a EL 9 
NOU José Carlos Garcia, cap 
del servei de planificació i 

Trànsit provarà una senyalització 
intel·ligent a la C-17 per reduir xocs

Bolca un vehicle 
després d’un 
accident a Tona
Tona Aquest dissabte, poc 
després de 3/4 de 2 del migdia, 
es va rebre l’avís d’un accident 
al quilòmetre 50,2 de la C-17 
a Tona, just al punt conegut 
com les Quatre Carreteres. 
Un sol vehicle va perdre el 
control, va sortir de la via en 
sentit Barcelona i va quedar 
bolcat al mig de la calçada. Els 
dos ocupants van ser conside-
rats pels serveis mèdics com a 
ferits menys greu i traslladats 
a l’Hospital de Vic.
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Tallat el trànsit  
al túnel de Bracons 
per l’incendi d’un 
remolc frigorífic

Sant Pere de Torelló L’in-
cendi d’un remolc frigorífic 
d’un camió al túnel de Bra-
cons, a Sant Pere de Torelló,  
va provocar aquest diumenge 
al matí un tall al trànsit a la 
carretera C-37 en ambdós sen-
tits de la marxa. Segons Tràn-
sit, la incidència va ser notifi-
cada a les 3.05 hores i hi van 
treballar cinc dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, 
quatre patrulles dels Mossos 
d’Esquadra i una ambulància 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), que no va 
haver de fer cap trasllat per-
què no hi va haver ferits. L’in-
cendi va provocar danys a la 
via i, mentre s’estan reparant, 
el trànsit es desvia per carre-
teres secundàries. 

Detingut per 
barallar-se amb  
el seu cunyat
Vic El SEM va requerir l’assis-
tència de la Guàrdia Urbana 
de Vic per una baralla familiar 
en què es van confrontar dos 
cunyats dimecres a la tarda i 
un d’ells hauria trencat una 
ampolla de vidre al cap de 
l’altre. Es va detenir l’agressor 
i es van obrir diligències per 
violència domèstica. 

Ensurt a la C-17  
per la caiguda  
d’un cartell a la via
Manlleu La climatologia 
adversa d’aquest dissabte al 
matí a la comarca d’Osona va 
provocar un ensurt de circu-
lació a la C-17. Cap a mig matí 
es va desprendre el cartell de 
la sortida 69 que senyalitza 
l’accés cap a Manlleu i Sant 
Hipòlit. No es van lamentar 
danys personals ni materials, 
però la calçada va estar talla-
da durant una estona per fer 
la reparació del punt. Al lloc 
dels fets hi van treballar dues 
dotacions dels Bombers. 
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Els serveis d’emergència, davant de l’habitatge on es va trobar el cos sense vida de la dona, a l’avinguda Ripollès

Dilluns, 1 de novembre de 2021 7

El jove sospitós d’haver matat 
la seva mare a Ripoll ja tenia 
antecedents per maltractament
Els fets van tenir lloc diumenge al matí, en un habitatge de l’avinguda Ripollès

Ripoll

J. Remolins / P. Baraza

Un noi d’uns 20 anys hauria 
presumptament assassinat la 
seva mare aquest diumenge 
en un habitatge de l’avin-
guda Ripollès, al centre de 
Ripoll. Els fets es van produ-
ir al voltant de les 9 del matí, 
quan agents de la Unitat 
de Seguretat Ciutadana de 
Ripoll van ser requerits per 
adreçar-se al domicili, on 
van localitzar la dona, Maria 
Isabel Carpio Caro, de 46 
anys, malferida per una arma 
blanca. El Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) la 
va atendre in situ, però no li 
va poder salvar la vida. 

Des d’aleshores, agents 
dels Mossos investiguen les 
circumstàncies de la mort i 
la policia també va posar en 
marxa un dispositiu de recer-
ca per localitzar el fill, que 
està considerat el responsable 
de la mort de la seva mare i 
qui hauria fugit acompanyat 
per una altra persona. Segons 
fonts de la investigació, el 
jove ja tenia antecedents 
per maltractaments a la seva 
mare. Un helicòpter va sobre-
volar permanentment la zona 
de la carretera de Barcelona, 
el barri dels Bruchs i la mun-
tanya del Catllar, a la recerca 
del jove. Els accessos a aquest 
sector no es van tallar al tràn-
sit, si bé van estar patrullats 
per agents del cos policial. 
La policia creu que el noi va 
armat i han alertat les patru-
lles que pot reaccionar violen-
tament. 

Veïns de les cases de 
pagès i de les diverses edi-

Els Mossos han obert una investigació per tal d’esclarir els fets

Segon apunyalament a la zona  
d’oci nocturn de Vic i Gurb

Vic

Pol Baraza

Un home va resultar ferit per 
arma blanca la matinada de 
dissabte a la zona d’oci noc-
turn de Gurb i Vic. Es tracta 
del segon apunyalament a 
Osona des que van reobrir 
les discoteques de la zona. 
Fonts pròximes al sector de 
l’oci nocturn expliquen a EL 

9 NOU que l’ambient a dins 
dels locals era festiu i “la gent 
tenia ganes de passar-ho bé”. 
Els problemes, però, diuen que 
es van focalitzar a l’exterior, 
en què es va observar que “dos 
cotxes van sortir a tot gas del 
pàrquing” i tot seguit es va 
informar el personal de segu-
retat de l’apunyalament. Per 
altra banda, en una esplanada 
propera es va celebrar una 

botellada, que va quedar plena 
de brutícia. La matinada de 
dissabte passat ja es va produir 
un altre apunyalament a la 
zona de l’oci nocturn de Gurb 
a conseqüència d’una discus-
sió. Segons els responsables 
del local proper on es van pro-
duir els fets, a un dels impli-
cats se’l va fer fora del recinte 
perquè estava esverat i la bara-
lla es va produir a l’exterior. Estat en què va quedar l’espai on es va celebrar la botellada

ficacions que hi ha al barri 
i que podrien haver servit 
de refugi al fugitiu no van 
ser-ne advertits, però els 
que estaven al cas del succés 
incrementaven les mesures. 
És el cas d’un veí del mas del 
Malets, que observava amb 
uns prismàtics com l’helicòp-
ter resseguia l’espessa zona 
arbrada per trobar-hi senyals 
humans, i que reconeixia que 
havia pres precaucions com 
tancar portes que la nit de 
dissabte havia deixat obertes. 
De fet, aquest cap de setma-
na encara hi havia ripollesos 
que anaven a aquell entorn a 
buscar-hi fredelucs i d’altres 
simplement a caminar. Gràci-
es a les xarxes socials, els fets 
van transcendir ràpidament, 
fins i tot la fotografia de qui 
ja es considerava el responsa-
ble del matricidi. 

A l’avinguda Ripollès, esce-

nari dels fets, alguns curiosos 
observaven l’ampli desplega-
ment sanitari i policial que 
no va poder evitar la mort de 
la dona. Tots es feien creus 
de com havia pogut passar 
un homicidi que sovint estan 
acostumats a veure a través 
de les notícies de la tele i 
no pas a l’edifici del costat. 
Aquell barri humil, urbanit-
zat majoritàriament durant 
la dècada dels vuitanta del 
segle passat, està habitat 
sobretot per famílies treba-
lladores o bé jubilats. L’avin-
guda Ripollès es troba just 
al costat de la variant de la 
C-17, i el lloc on vivia la vícti-
ma està a tocar del túnel que 
accedeix al barri de la Torre 

encara per edificar, l’indret 
de la Roca Morta i tota 
una zona boscosa de gran 
superfície que condueix a la 
intersecció entre els muni-
cipis de Ripoll, les Llosses i 
Campdevànol. En aquest sec-
tor és on ara fa just set anys, 
a finals d’octubre de 2014, es 
va estar recercant l’avi Josep 
Pont, de la casa del Malets, 
que tot i haver-hi viscut tota 
la vida es va desorientar i no 
van trobar-lo amb vida fins al 
cap de tres dies.

L’Ajuntament ha decretat 
per aquest dilluns dia de dol 
oficial per la mort de la veïna 
que ha estat presumptament 
assassinada a mans del seu 
fill. D’aquesta manera, se 
suspenen els actes oficials de 
caràcter festiu i les banderes 
onegen a mig pal en senyal de 
dol i respecte. En un comuni-
cat, l’Ajuntament “lamenta 
profundament els fets ocor-
reguts” i es posa a la disposi-
ció de la família i amics “per 
a tot allò que pugui ser neces-
sari”. El consistori ripollès ha 
convocat per aquest matí de 
dilluns a les 12 cinc minuts 
de silenci a la plaça de l’Ajun-
tament. 

Concentració de rebuig al feminicidi
Ripoll El col·lectiu feminista del Ripollès La Sarja va con-
vocar una concentració diumenge a les 7 de la tarda de 
rebuig al feminicidi que ha colpejat Ripoll. S’hi va llegir un 
manifest per subratllar les diverses violències que pateixen 
les dones i que en alguns casos, com el de la nit de dissabte, 
acaben amb la seva mort. La crida va ser secundada per una 
seixantena de persones, que després van fer una ruta rei-
vindicativa pels carrers del centre de la vila. 
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Ripoll ha 
decretat dia  
de dol oficial
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Centelles aposta per un nou 
sistema de recollida de deixalles 
amb contenidors tancats 

Es posarà en marxa a l’abril i l’objectiu és millorar unes xifres de reciclatge molt discretes

Concentració silenciosa per demanar 
la retransmissió del ple en directe
Centelles En la prèvia del ple, una cinquan-
tena de persones es van concentrar davant 
de l’ajuntament per reclamar que es torni a 
fer la retransmissió en directe de la sessió 
per internet. A través d’un manifest signat 

i llegit per regidors i regidores d’Ara Junts, 
Fem Centelles i Primàries es va denunci-
ar el que consideren “un greu retrocés en 
transparència i participació democràtica”. 
Els concentrats es van emplaçar a tornar-se a 
manifestar en el proper ple, el 24 de novem-
bre, si no és que tornen les retransmissions.
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Centelles

Guillem Freixa

En la línia de molts muni-
cipis osonencs, Centelles 
també ha arribat al final del 
trajecte del debat sobre quin 
model de recollida de deixa-
lles ha d’implantar: apostarà 
per un sistema de conteni-
dors tancats per a les fracci-
ons d’orgànica, multiproduc-
te i resta. De fet, la decisió 
dona continuïtat a la prova 
pilot que s’ha fet en l’últim 
any en tres zones de la pobla-
ció, on els veïns ja havien de 
disposar d’una targeta per 
llençar les escombraries en 
cada recipient. Tal com expli-
ca l’alcalde, Pep Paré (PSC), 
tot i ser tres barris amb rea-
litats ben diferents, “el reci-
clatge s’ha multiplicat per 
tres a tot arreu”. Així doncs, 
a l’abril està previst que la 
recollida d’orgànica porta 
a porta –que no ha arrelat, 
amb només un 25% de par-

ticipació– i els contenidors 
oberts passin a la història. 
El nou contracte, que també 
inclou el servei de neteja vià-
ria i gestió de la deixalleria, 
ha de fer créixer les xifres de 
reciclatge de Centelles, que 
a dia d’avui se situen en un 
discret 52,97%.

En el ple municipal de 
divendres es va aprovar el 
plec de clàusules adminis-
tratives del contracte amb 
els vots favorables de l’equip 
de govern –PSC, JxCat i el 
regidor Víctor Barquer–, així 
com també de la regidora de 
Primàries, Ursula Serradelar-
ca. Ara Junts i Fem Centelles 
van fer un argumentari 
conjunt en què en primer 
lloc evidenciaven que la seva 
aposta hauria sigut el porta a 
porta. Acceptant l’opció esco-
llida, van llegir una exhausti-
va anàlisi del plec de condici-
ons realitzat per persones del 
seu equip de treball expertes 
en la matèria i “amb voluntat 
constructiva” van demanar 
que es retirés de l’ordre del 
dia “per poder-ho mirar tot 
millor entre tots”. L’equip de 
govern va valorar el gest però 
va tirar endavant la votació i 
el seu posicionament va ser 
d’abstenció. 

En el ple de Centelles 
també es va aprovar per 
unanimitat una moció que 
recollia un pacte conjunt per 
avançar a escala municipal 
en la millora de la gestió de 
residus.

Augment de l’IBI i de la taxa 
de deixalles dels habitatges

Centelles

G.F.

El ple extraordinari de 
divendres al vespre a Cen-
telles també va servir per 
aprovar la modificació de sis 
ordenances fiscals. Entre els 

retocs que es van portar a 
votació hi ha algunes de les 
principals vies d’ingressos 
de l’Ajuntament, com l’IBI 
o la plusvàlua. Aquest segon 
impost es va modificar a l’es-
pera de si l’anul·lació propo-
sada pel Tribunal Constituci-

onal s’acaba fent efectiva. “El 
2020 va suposar uns ingressos 
de 211.000 euros”, va alertar 
el regidor de Governació, 
Antoni Castells.

Pel que fa a l’IBI, el grava-
men se situa en el 0,774%, “el 
que suposa un augment de 
l’impost del 4%”. Pel que fa a 
la taxa de deixalles, el paga-
ment que han de realitzar les 
persones que viuen en habi-
tatges convencionals puja 10 

euros, dels 115 als 125. 
Les ordenances es van 

aprovar amb el vot favorable 
de totes les forces excepte 
Fem Centelles, que es va 
abstenir. “Hi trobem a faltar 
bonificacions”, va matisar 
Dolors Calm. Des d’Ara Junts, 
Alfons Giol va argumentar 
el vot afirmatiu “per fomen-
tar el clima de negociació 
que volem que s’implanti al 
municipi”. Giol va explicar 

que havien fet arribar una 
“exhaustiva anàlisi de les 
ordenances al govern”, i tot i 
que només es va acceptar la 
puja de l’IBI “ens hem empla-
çat amb el regidor Castells 
a revisar ordenances com la 
d’ocupació de l’espai públic 
amb taules i cadires i la de 
tinença d’animals”. També 
va fer un prec “a seure amb 
tranquil·litat per parlar de 
les ordenances del 2023”.

    PUBLICITAT Serveis
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Una infermera del CAP Osona, just en el moment de vacunar Andrea Luna

Vic/Ripoll/Moià

G. Sánchez / T. Vilamala

Amb una vacuna a cada braç. 
És com va tornar a casa el 
vigatà Santos González (80 
anys) divendres al migdia, 
després de passar pel CAP 
Osona. A la dreta, punxada 
contra la grip i a l’esquerra, 
la tercera dosi de reforç per 
la Covid-19. El Departament 
de Salut està administrant 
simultàniament tots dos 
fàrmacs amb l’objectiu de 
posar-li molt fàcil a la ciu-
tadania i, així, augmentar la 
quantitat de persones vacu-
nades. La de la grip està indi-
cada sobretot a partir de 60 
anys, a dones embarassades 
i col·lectius vulnerables a 
causa de malalties cròniques, 
mentre que la tercera dosi 
contra la Covid s’inocula per 
sobre dels 70 anys sempre 
que hagi passat mig any de 
la punxada per la segona. 
González ho va tenir clar de 
bon principi: “Diuen que va 
bé... Els que no hi entenem 
hem de confiar en els pro-
fessionals. Val més prevenir 

que curar”. Just davant seu 
havia passat per les mans de 
les infermeres Andrea Luna, 
que es va estrenar amb la de 
la grip el 2019: “Mai m’ha fet 
reacció. La del coronavirus 
tampoc. Va bé vacunar-se, 

així després ens estalviem 
posar-nos malalts”.

El dispositiu simultani el 
piloten i despleguen els cen-
tres d’atenció primària, però 
Salut també ha habilitat a 
Osona una dotzena de punts 

VACUNA DE LA GRIP
 MITES /  REALITAT

  Si em vacuno, em transme-
trà la grip.

  Els virus de la vacuna estan 
inactivats. No infecten.

  Prefereixo agafar la grip que 
vacunar-me.

  La vacuna és l’opció més 
segura per a les persones 
de més de 60 anys i amb 
malalties de risc.

  M’he de vacunar molt sovint.
  Cal vacunar-se cada tem-

porada, ja que la protecció 
disminueix amb el temps.

 És insegura...
  La vacuna pot produir símpto-

mes lleus (dolor, inflamació, 
vermellor). Duren dos dies.

  No serveix: agafo la grip 
encara que m’hagi vacunat.

  Grip i refredat sovint es con-
fonen. La vacuna no prote-
geix contra els refredats. La 
protecció comença al cap de 
15 dies d’haver-se vacunat 
i, a vegades, el virus pot ser 
diferent del que circula. 

  Els antibiòtics m’ajudaran a 
combatre la grip.

  Els antibiòtics només funcio-
nen contra bacteris. La grip 
és un virus.

Una punxada a cada braç

addicionals, entre els quals la 
sala La Canal de Tona, el ves-
tidor de les piscines desco-
bertes de Centelles o l’edifici 
Maspujol de Sant Hipòlit. A 
Moià s’està fent a les Faixes; 
a Castellterçol, a les Escoles 
Velles, i Ripoll ha reactivat la 
Sala Eudald Graells.

“A la gent que compleix 
els requisits [tenir més de 70 
anys i que hagin passat sis 
mesos de la segona dosi] li 
recomanem la de reforç per 
la Covid perquè és una mane-
ra d’evitar que es puguin 
ajuntar les dues patologies, 
la qual cosa agreujaria la 
malaltia”, explica Laura 
Almendros, adjunta a la 
direcció del Servei d’Atenció 
Primària Osona. Una persona 
amb factors de risc infectada 
amb els dos virus té, segons 
Salut, el doble de probabili-
tats de morir que si només 
en contreu un. La tardor i 
l’hivern passats hi va haver 
poca incidència de grip, però 
“aquest cop no sabem com 
es comportarà i sempre val 
la pena estar protegits”, con-
clou Almendros.

Salut desplega als CAP d’Osona, el Ripollès i el Moianès la campanya de vacunació 
simultània contra la grip i la Covid. També ha habilitat una quinzena d’espais addicionals
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“El món rural està força 
abandonat i es decideixen 
massa coses des de la ciutat” 
Enric Riera (JxCat), alcalde de Sant Sadurní d’Osormort 
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Enric Riera, amb l’església de Sant Sadurní al fons

Vic

Guillem Freixa

Sant Sadurní és un dels 
pobles amb menys habi-
tants d’Osona però amb 
projectes per créixer com el 
que es planteja a la zona de 
l’església. Com està aquest 
projecte?

Aquest espai es va aprovar 
dins del POUM perquè ente-
níem que a Sant Sadurní no 
hi havia espai per créixer en 
habitatge. El 99% del muni-
cipi és massa forestal. Vam 
voler incloure una zona on 
si algú s’hi volgués construir 
un habitatge ho pogués fer. 
Això, però, ho ha d’entomar 
un promotor o el mateix pro-
pietari del terreny. L’Ajunta-
ment no té capacitat econò-
mica per desenvolupar-ho. 
De moment ho tenim aturat, 
tot i que durant la pandèmia 
sí que hem notat interès a 
voler venir a viure a Sant 
Sadurní.

Hi ha habitatge?
Hi ha diverses masies. 

Algunes s’han venut o llogat 
i altres s’haurien de refor-
mar. És cert que hi ha poca 
oferta a Sant Sadurní, i la 
poca que hi havia en bones 
condicions en pocs mesos o 
s’ha venut o s’ha llogat.

I quin perfil de població 
s’hi interessa? És segona 
residència o nous veïns?

Un percentatge molt elevat 
és gent jove, ja que ja dispo-
sem de fibra òptica al 80% 
dels habitatges i això, combi-
nat amb un entorn natural, 
els crida l’atenció. La gent 
quan vol anar a un poble ja 
no només demana els serveis 
d’aigua i llum, sinó que tenir 
internet és molt important.

Qui ha rebut molts 
veïns nous recentment 
és Espinelves. S’imagina 
aquest escenari a Sant 
Sadurní?

En el POUM vam dibuixar 
la zona urbanitzable a l’es-
glésia per cridar l’atenció de 
gent que es volgués establir 
al poble més que segona resi-
dència. Ens interessa que la 
gent s’empadroni. El nucli 
urbà estava ben dissenyat. 
Ara hi ha hagut un repunt 
d’interès pel món rural però 
caldrà veure si té continuïtat.

L’objectiu seria aconse-
guir un petit nucli urbà?

Tampoc volem un gran 
nucli d’habitatges. Senzilla-
ment disposar d’una zona on 

es pugui construir. Ens vam 
mirar diverses zones amb 
urbanisme de la Generalitat, 
i l’escollida va ser la més ade-
quada.

Deia que tenen masies per 
reformar. Les administraci-
ons s’adapten a les necessi-
tats del món rural?

Malauradament el món 
rural està força abandonat. 
I el problema que tenim és 
que moltes coses que ens 

afecten s’acaben decidint 
des d’un despatx de grans 
ciutats. Els problemes dels 
pobles petits són diferents 
als de les ciutats i s’haurien 
de permetre segons quines 
coses. O si més no donar més 
facilitats per fer-les. Que no 
hi hagués tanta burocràcia 
ni excés de tràmits. També 
és cert que a Sant Sadurní 
ja disposem d’un catàleg de 
masies inclòs dins del POUM 
que permet tenir un control 
des del poble del que es pot 
fer i el que no.

Que l’eix passi tan a prop 
és una benedicció o també 
els comporta maldecaps?

Com a municipi ens va 

tallar per la meitat. Quan 
ho poses tot en una balança 
veus que és un avenç. Avui 
en dia necessites connexions 
adequades. I l’eix ens ofereix 
una comunicació excel·lent 
amb Vic, Girona, Barcelona o 
qualsevol dels pobles veïns. 
També hi ha coses no tan 
bones com el fet que facilita 
l’arribada de gent que potser 
no són gaire benvinguts per-
què et generen problemes.

L’estiu del 2020, després 
del confinament, van tenir 
problemes de massificació 
del medi en llocs com la 
riera Major. S’han repetit 
aquest estiu?

Aquest estiu la situació ha 
baixat força respecte al que 
va passar el 2020. S’han obert 
més espais, i també perquè 
s’ha fet més vigilància, s’han 
posat més cartells informa-
tius i la gent té una mica més 
de consciència de la situació.

Per què era necessari fer 
un POUM a Sant Sadurní?

Si vol que li sigui sincer, 
ara no el faria.

Per què?
Perquè l’Ajuntament s’hi 

ha gastat molts diners. S’han 
hagut de fer tràmits dues i 
tres vegades perquè canvia-
ven les lleis, calia demanar 
nous informes, anar a molts 
llocs... i ha sigut molt carre-
gós. Fa uns anys, quan vam 
iniciar el procés era obligato-
ri que cada poble tingués un 
pla urbanístic. Ara ja l’hem 
aprovat i estem contents.

Passat el tràngol, però, 
quina part positiva hi veuen 
a tenir-lo?

Abans moltes llicències 
vinculades a urbanisme no es 
podien donar a Sant Sadurní. 
Ara, amb tot regulat, qual-
sevol llicència o construcció 
que es demani i que reculli el 
POUM es pot tirar endavant. 
En algunes ocasions també 
ens permet copsar més sub-
vencions. És més fàcil perquè 

tenim tot el tema urbanístic 
més endreçat.

Un POUM amb alguna 
peculiaritat com el fet de 
determinar una zona del 
poble per fer entrenaments 
del sector del motor.

Això es va aprovar perquè 
és una zona al costat de l’eix 
i mediambientalment no ofe-
ria cap problemàtica. Tenint 
en compte que a Osona el 
motor té molta rellevància, 
s’ofereix una zona determi-
nada per si equips de motos 
o cotxes hi volen venir a fer 
testos. Són un seguit d’hec-
tàrees i camins per poder 
treballar. De moment, però, 
això està força parat.

Per tant, pot ser una font 
d’ingressos pel poble?

Sí. En definitiva les mar-
ques o un particular el que 
busquen és una zona adequa-
da per provar els cotxes. Vam 
pensar que podíem oferir un 
bon lloc. Amb la Covid-19 
aquesta activitat ha quedat 
molt parada però ho tenim 
engegat.

També tenen una església 
romànica. Se n’hauria de 
treure més suc turístic?

I tant. Sempre hem entès 
que és un bé molt important 
pel poble. Tenim un projecte 
per a ella i si aconseguim 
els diners mirarem de fer-hi 
alguna actuació. No sabem si 
serà posar-hi una reproducció 
del pantocràtor o una refor-
ma a les parets per fer més 
visibles els arcs romànics.

Què opina dels qui diuen 
que els pobles petits s’hau-
rien de fusionar amb més 
grans?

Jo crec que no. Cada poble 
té la seva manera de funci-
onar per petit que sigui. I 
s’està demostrant que els 
pobles petits poden funcio-
nar perfectament. La prova 
és que nosaltres no tenim 
cap deute, cada any tenim 
superàvit i funcionem bé. A 
Sant Sadurní som pocs habi-
tants però gestionem més de 
30 quilòmetres quadrats de 
terreny. Els qui millor sabem 
com gestionar-ho som nosal-
tres mateixos. Si ens uníssim 
a un municipi més gran el 
més probable és que tota 
aquesta zona forestal quedés 
desatesa.

Quina és la principal des-
pesa municipal?

Aquest any hem hagut d’in-
vertir força diners a arreglar 
camins. Tenim moltes masies 
i hem de tenir els camins 
bé. També s’ha arreglat la 
carretera que va de Vilanova 
a Sant Sadurní, que és molt 
important. I hem aconseguit 
fer arribar la fibra òptica al 
80% de cases del municipi.

És el seu setè mandat. Pen-
sa en la jubilació o té corda 
per estona?

Penso en la jubilació, però 
encara no ho sé. Hem de 
decidir què passarà. Queden 
molts dies per a les eleccions, 
però sí, penso en la jubilació.

Li agradaria fer un pas al 
costat?

Sí, veurem quin relleu hi 
pot haver i si ens convenç 
faríem el pas al costat.

I quin perfil s’imagina?
Si hi ha una persona que 

transmet confiança, que 
poden ser moltes perquè al 
poble hi ha gent molt vàlida 
per ocupar aquest càrrec, 
doncs faria aquest pas al cos-
tat. No hi hauria problema. 

“Al POUM hi 
hem marcat una 

zona per fer nous 
habitatges a prop 

de l’església”

“Aquest any hem 
invertit molt a 

arreglar camins 
i a fer arribar la 

fibra òptica”  

Podeu recuperar 
l’entrevista 
sencera al 
programa ‘Angle 
obert’ a
EL9NOU.CAT
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Cristina, Darwin, Jaume, 
Reda, Demba, Maribel o 
Dani. Són alguns dels noms 
que escrivien en caixes de 
cartró dijous al matí els assis-
tents a l’acció participativa 
que van organitzar des de 
Càritas Diocesana de Vic a la 
plaça Gaudí de la capital oso-
nenca. Es tracta de noms de 
persones reals que atenen des 
de l’entitat i que estan a punt 
de caure en el que anomenen 
“sensellarisme”, a causa de 
la seva situació de vulnerabi-
litat. L’acció titulada “Sense 
sortida? Perduts en un siste-
ma de protecció social que 
no protegeix” es feia davant 
de l’oficina d’Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat i 
s’emmarcava en el Dia de les 
Persones Sense Llar, que se 
celebrava aquest diumenge, 
i amb les caixes de cartró 
de grans dimensions van 
construir un bloc de pisos. 
També van llegir el manifest 

d’enguany de la campanya 
“Diguem prou, ningú sense 
llar”. L’acte l’organitzava 
Càritas, però va rebre l’ad-
hesió de la PAH d’Osona, 
Òmnium Cultural d’Osona i 
el Lluçanès, l’Associació Tapís 
i el Casal Claret i va aplegar 
un centenar de persones amb 
un clam comú: “Dir prou, que 

ningú es quedi sense llar”, 
deia la directora de Càritas 
Diocesana, Núria Callís.

La campanya, que es fa a 
tot l’Estat, demana a l’admi-
nistració que canviï el siste-
ma i que pari més atenció a 
la situació de desprotecció 
social i a la manca d’oportu-
nitats en què es troben mol-

tes persones al límit del sen-
sellarisme”. Segons Sandra 
Costa, referent del programa 
d’habitatge de Càritas Dio-
cesana de Vic, recordava que 
des de l’entitat ja fa temps 
que tenen en marxa projectes 
per evitar que la gent hagi 
de dormir al carrer i en el cas 

d’Osona i el Ripollès dispo-
sen de nou pisos socials. A 
banda de denunciar la situa-
ció de persones sense sostre, 
la jornada també va servir 
per mostrar la precarietat en 
què viuen moltes famílies, ja 
que, segons Costa, passa per 
la dificultat de pagar els sub-
ministraments i de viure en 
un habitatge adequat.

Un sostre per a tothom
Càritas fa una acció a Vic el Dia de les Persones Sense Llar

Un moment de l’acció que Càritas Diocesana va fer a la plaça Gaudí de Vic, dijous

També es va 
posar de manifest 
la precarietat en 
què viuen moltes 

famílies 
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Obren la convocatòria 
per sol·licitar ajuts per 
activitats extraescolars 
a Ripoll

Ripoll Fins al 24 de novem-
bre es poden presentar les 
sol·licituds per tal de rebre 
ajuts per a la realització 
d’activitats extraescolars 
a Ripoll. Cada família pot 
presentar una sol·licitud per 
cada fill, i el mitjà per fer-ho 
és a través de la web muni-
cipal o també demanant cita 
prèvia i de manera presencial 
a l’Ajuntament de Ripoll.

Consciència ecològica 
en l’alimentació a 
les escoles bressol 
municipals de Vic

Vic Les tres escoles bressol 
municipals de Vic van par-
ticipar en la Setmana Bio 
per l’alimentació ecològica. 
Durant diversos dies es van 
plantejar diferents activitats 
per fomentar el consum de 
productes ecològics i de pro-
ximitat, i crear consciència 
entre els infants i les seves 
famílies. Una de les activi-
tats que van portar a terme 
va ser la creació d’horts als 
centres educatius.

    PUBLICITAT Serveis
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Albert Marcé, Carla Ferré, Joan Carles Rodríguez, Jordi Vistós i Arnau Rovira

Josep M. Freixanet renuncia com a conseller

Relleus al Consell d’Osona

Vic

G.R.

Quatre nous consellers van 
prendre possessió dimecres al 
Consell Comarcal d’Osona en 
el marc dels relleus previstos 
a mig mandat. Es tracta de 
tres republicans, Albert Mar-
cí, Carla Ferré i Jordi Vistós, 
que agafen el relleu a Txevi 
Rovira, Glòria Colom i Roser 
Muntané, i un conseller de 
JxCat, el regidor manlleuenc 
Arnau Rovira, que substitu-
eix M. Lluïsa Bautista. Tots 

van prometre el càrrec per 
imperatiu legal. Malgrat que 
totes les renúncies es van 
aprovar al ple de setembre, 
aquest dimecres també se’n 
va acceptar una de nova, la 
de l’alcalde d’Olost, Josep M. 
Freixanet, a qui substituirà 
la regidora de les Masies de 
Voltregà Montse Mas. Des 
del grup d’ERC diuen que ja 
era un relleu previst. Preci-
sament a Freixanet, que no 
va assistir al ple, se li havia 
obert un expedient després 
del polèmic procés de selecció 

del gerent del Consell que 
inicialment s’havia resolt 
amb la suspensió de dos 

anys de militància d’ell i que 
finalment al juny passat es 
va deixar sense efecte. El ple 

també va aprovar incorporar 
les al·legacions al pla de vies 
ciclistes.

Roben en una botiga 
de telefonia i una 
farmàcia de Manlleu

Manlleu Un avís a la central 
d’alarmes va alertar els Mos-
sos de dos robatoris en establi-
ments comercials de Manlleu. 
Un va ser a les 2 i 20 de la 
matinada de dijous a la botiga 
Orange del passeig de Sant 
Joan. Just una setmana abans, 
divendres a 3/4 de 2 de la 
matinada, van forçar la porta 
d’una farmàcia de l’avinguda 
de Roma de la mateixa pobla-
ció, de la qual es van endur les 
caixes enregistradores.

Busquem
persones com tu

Dilluns, 1 de novembre de 202112

El superior dels claretians  
de Vic se’n va a Roma

Vic

EL 9 NOU

Els Missioners Claretians aca-
ben d’escollir el govern que 
estarà al capdavant de la con-
gregació els pròxims sis anys. 
Entre els membres del nou 
equip hi ha Carlos Sánchez, 
que deixarà les seves tasques 
com a superior dels Clare-
tians de Vic per anar-se’n 
a viure a Roma, on hi ha la 

cúria general. El rellevarà en 
el càrrec Juan Carlos Martos, 
que ve de Madrid. Originari 
del Perú i ordenat sacerdot el 
novembre de 1997, Sánchez 
va arribar a Osona fa més 
d’una dècada. Les últimes 
dues setmanes a la comarca 
les ha compartit amb els inte-
grants del nou govern, per 
conèixer-se –són de diferents 
llocs del món– i programar el 
sexenni.
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Sánchez, segon per l’esquerra de la imatge, amb el nou govern de Vic
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Incertesa seria la paraula que 
millor defineix la situació 
que viuen actualment els 
ajuntaments després de la 
sentència del Tribunal Cons-
titucional que anul·la l’actual 
sistema de càlcul de l’impost 
sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa 
urbana, més conegut com a 
plusvàlua. En un moment 
en què els consistoris estan 
ultimant els pressupostos per 
al 2021 la decisió judicial ha 
caigut com una gerra d’aigua 
freda perquè la plusvàlua és, 
després de l’IBI, el segon tri-
but que genera més ingressos 
a la hisenda local. A Osona, 
l’any passat, un any en què 

la recaptació va créixer per 
l’elevada mortalitat provo-
cada per la pandèmia, es van 
recaptar més de 6,7 milions 
d’euros d’un impost que 
grava la venda d’un immo-
ble, heretar-lo o rebre’l en 
donació. En el cas de Vic, per 
exemple, la sentència anul-
lant l’impost arribava només 
tres dies abans del ple que 
s’havia convocat per aprovar 
el pressupost. En aquest poc 

marge es va haver d’idear una 
alternativa per compensar 
els 1,6 milions d’euros que 
estaven previstos ingressar 
el 2022 a través d’aquest 
impost. L’altra alternativa era 
retallar despeses o ajornar 
sine die el ple a l’espera de la 
reacció del govern central.

El problema de tot plegat 
no és la sentència de la set-
mana passada que ha deixat 
en una situació molt compli-

cada els ajuntaments, és que 
fa temps que se sabia que 
tard o d’hora això podia pas-
sar i es podria haver actuat 
abans per evitar-ho. Des de 
fa anys aquest impost està a 
l’ull de l’huracà. L’any 2017 
el Constitucional ja va sen-
tenciar que no es podia exigir 
el pagament de la plusvàlua 
quan hi havia pèrdua patri-
monial, una situació que des 
de l’esclat de la bombolla 

immobiliària era habitual. 
Però és que posteriorment, el 
mateix tribunal va declarar 
inconstitucional cobrar el 
tribut si l’import era superior 
al benefici real aconseguit. 
Aquesta última sentència que 
anul·la el mètode de càlcul 
obliga el Ministeri d’Hisenda 
a treballar per establir-ne un 
de nou que tingui en compte 
realment si hi ha hagut o no 
increment de valor. S’haurà 
de fer per via d’urgència un 
canvi legislatiu que s’hauria 
pogut treballar amb tranquil-
litat i no provocar aquest 
trasbals a una administració, 
la local, que ja pateix un dèfi-
cit endèmic de finançament. 
D’això se’n diu incompetèn-
cia o desídia.

Maltractament administratiu

La desídia del govern en 
l’anul·lació de la plusvàlua

Sobretot a la gent gran, on tots 
aspirem arribar, però extensible 
arreu. Un primer exemple. Avis i 

besavis de més de 90 anys rebent cartes de l’Ins-
titut d’Estadística de Catalunya, sense certificar, 
per una enquesta d’obligat acompliment diuen, 
donant un termini de set dies i amb sancions si no 
s’acompleix d’acord amb l’article 56 i següents de 
la Llei 23/1988 de 30 de desembre (lleis de final 
d’any, en els anomenats minuts escombraria del 
bàsquet, quan s’aprova tot el que cal i com cal). 
Amenaces absurdes per la falta de constància d’ha-
ver-les rebut, però continuem. Els donen una adre-
ça web, amb un número d’ordre i una contrasenya. 
No entenen res. Ja tenim l’avi espantat cercant fills 
o millor nets que els facin l’encàrrec. Quan aquests 
es connecten, ensurt. La web està en castellà, into-
lerable en l’administració catalana, però seguim, 
no deixa entrar el número d’ordre ni el codi. Es 
telefona a l’Institut, on amablement els diuen que 
es pot canviar al català en un requadret, però que 
la web no funciona i et remeten a la web del ine.
es, per sort sense seguir amb .llarena.es. Entrant 
en aquesta web, efectivament es pot teclejar ordre 
i codi de la carta i s’obre l’enquesta, però tampoc es 
passa de la primera pàgina. Conclusió, no es pot fer 
i malgrat que l’avi ho pot entendre, qui ha passat 
una dictadura tremolós davant els poders es queda 
amb el neguit del càstig que li pot caure. Crec que 
no es mereixen aquest maltractament administra-
tiu, ni Catalunya mereix una administració que en 
alguns àmbits palesa incompetència i negligència. I 
probablement molts en tenim d’altres exemples.

Aquesta moda-mania d’exigir que tot i tothom 
faci els màxims de tràmits possibles via web tele-
màticament, a la llarga pot tenir moltes conseqüèn-
cies funestes, tant en la salut mental dels adminis-
trats per l’angoixa que els hi provoca, com en altres 
aspectes per caigudes de les pàgines, errors en 
introducció de dades difícils d’arranjar (el que diu 
el PC preval sobre la persona que hi ha al davant 
del funcionari), incursions per pirateig, com per 
la deixadesa dels que haurien d’atendre a qui els 
manté en el seu lloc, funcionaris ara ja totalment 
anònims, que no donen la cara i no han de respon-
dre davant ningú, perquè la incompetència arriba 
fins dalt de tot, els polítics que permeten i perpe-
tuen aquestes perversions en molts àmbits.

La perversió suprema permesa pels polítics 
es palesa diàriament en el maltractament de les 
entitats bancàries que queden cap als seus clients 
captius. Gent gran obligada a manipular ordina-

dors, i ells i la resta, joves i no tan joves, obligats 
a llargues cues davant cada cop menys oficines i 
menys caixers. No ens poden argumentar els polí-
tics, que són entitats privades. Hi ha moltes raons 
per tombar-los l’argumentari. Són un servei públic 
essencial, amb les fitxes o escasses autoritzacions 
bancàries atorgades d’acord amb regulacions esta-

tals. Els garantim amb els diners de tota la ciuta-
dania el rescat si per mala administració o altres 
circumstàncies excepcionals fan fallida. Com garan-
tim fins a 100.000 euros per cada dipòsit. Hi ha 
normatives en totes les legislacions antimonopolis, 
com les dels EUA que van obligar a fraccionar les 
petrolieres a principis del segle XX, que van en la 
direcció contrària a la dels darrers anys on han des-
aparegut munts d’entitats i caixes, a més dels dits 
tancaments i reduccions de personal (amb indem-
nitzacions en part a càrrec del sistema públic). I 
un argumentari final de lògica pura. Si l’Estat, pel 
seu interès i comoditat, obliga a tots els ciutadans 
a passar pels bancs i caixes, per cobrar pensions i 
salaris i fer tots els pagaments dels subministra-
ments bàsics d’energia elèctrica, d’aigua etc., va 
reduint i amenaçant de multar els pagaments fets 
en efectiu i les disposicions del mateix, i sobretot 
recapta tots els seus tributs estatals, autonòmics 
i municipals obligadament mitjançant el compte 
bancari imprescindible per viure, amb la feinada 
que s’estalvia. A l’ensems que els deixa apujar les 
comissions tant de tràmits, com pel sol fet de man-
tenir aquest compte corrent obligat. No creiem que 
haurien de regular aquest greu problema del mal-
tractament administratiu bancari? No hauria de ser 
un dels temes cabdals dels partits en els seus pro-
grames de les escomeses electorals properes?

No ho serà pas, els polítics de tots colors depe-
nen massa a l’hora de pujar, i a l’hora de deixar el 
càrrec, dels ajuts, favors i consells d’administració 
dels grans poders que els tutelen i esperen perquè 
durant el seu breu termini de mandat emprenguin 
accions en contra dels seus interessos personals i 
a favor de la ciutadania captiva que els ha votat en 
unes llistes tancades de pocs partits d’àmbit esta-
tal, perquè no hi ha altre remei. Si no ho tenen 
clar, ja els ho faran saber els que ja han passat pel 
seu mateix lloc. Els Felipe i Aznar i tots els exmi-
nistres i sotssecretaris ja els explicaran als actuals 
com funciona la cosa i com de bé que els anirà si 
fan bondat.

I en fan. El president Sánchez esbombava dies 
enrere com un gran avenç que destinava 100 mili-
ons d’euros per ajudar els qui no podien arribar a 
pagar el rebut de la llum que es va enfilant. Quina 
lectura n’hem de fer? Que agafa els diners de tots 
nosaltres, els ciutadans que paguem impostos, i els 
dona directament al compte de les elèctriques, a 
través d’unes factures impagades, en comptes d’in-
tervenir en la seva fixació de preus, ja no diem en 
les retribucions dels seus consells d’administració, 
on ell probablement s’asseurà anys a venir. 

Podem estar maltractats, podem no tenir recur-
sos ni eines per canviar les coses, però almenys que 
no ens prenguin per babaus. De moment encara ho 
podem dir, trist recurs.

Josep Pujadas Gil  
Enginyer industrial
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Els polítics depenen massa 
dels ajuts i els favors dels 

consells d’administració dels 
grans poders que els tutelen 
i esperen perquè durant el 

seu breu termini de mandat 
emprenguin accions en contra 

dels seus interessos
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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

2008 ALLURE PACK BHDI 
110 CV KM0
23.500

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

2008 ACTIVE PACK BHDI
110 CV KM0
22.400

508 GT HYBRID 225 CV
25.940 KM
36.000

PARTNER ELÈCTRICA
24.500 KM 
21.900
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Un any més se celebra la Solemnitat 
de Tots Sants, una festa poc medita-

da per alguns o per la majoria. Davant d’aquest fet, 
m’ha semblat oportú fer avinent una reflexió en 
veu alta del que podria ser aquesta festa; i per tal 
acompliment m’he servit d’una documentació fefa-
ent per donar-hi llum. 

Estaria bé que els sants que en aquesta festa se 
celebren no es reduïssin tan sols al món catòlic, no 
només als sants del nostre petit món, el de l’Esglé-
sia catòlica o del món cristià, sinó que abastés tots 
els sants del món. Són poques les festes com aques-
ta que poden ser universalitzades; i no passaria res 
més que el que hauria de passar, que faria honor al 
seu nom: Tots Sants. Ja seria hora, després de tants 
anys, d’avançar en aquest sentit de la universalitat 
en què el papa Francesc insisteix tant: voler enten-
dre i fer l’esforç vertaderament i de manera real 
com l’hauríem de celebrar.

De fet, té un bon principi, ja que és una festa ecu-
mènica que uniria les diferents confessions cristi-
anes que han viscut la seva fe en Jesús, intentant 
imitar-lo en la pràctica de fer el bé: catòlics, pro-
testants, ortodoxos, coptes i encara més de tots 
els ritus existents, que no solem conèixer. De fet 
aquesta festa és més que ecumènica, perquè no 
inclou tan sols cristians, sinó els sants d’altres reli-
gions; hauria de ser una festa interreligiosa, fins 
i tot els sants que en podríem dir ateus, sense cap 
pertinença a cap religió, i que podríem anomenar 

els sants pagans, per no estar en línia nostra, però 
que també fan el bé.

Aquesta idea que estic descrivint no és pas nova, 
perquè des dels temps del Concili Vaticà II que 
fa temps que molts la portem dins. I avui, al fer-
la present, la veiem com a natural perquè s’ajusta 
amb els temps que vivim. Són els sants anònims, 
dels quals n’hi ha molts però que no coneixem. Un 
passatge de l’evangeli de Mt 25,31ss ho evidencia: 
“Cada vegada que ho feu amb algun dels meus ger-
mans més petits, m’ho feu a mi...”

És una festa que ens fa reflexionar pel potencial 
que desprèn sobre la santedat i de la qual ens cal 
tenir presents dos aspectes: què és i en què consis-

teix i quina confessionalitat té? I l’altre: si la idea 
de Déu és de tots els sants del món o és sols del 
món catòlic. O bé si és un Déu fet a imatge i sem-
blança nostra!

La idea de sant és pròpiament cristiana; no ens 
cal confondre els valors. Com deia algú: “Existeix 
l’heroisme no cristià, però no existeix una santedat 
no cristiana.” No hi ha sants fora del cristianisme, 
però sí herois perquè aquests pertanyen al pla de 
les realitats humanes. La santedat cristiana pertany 
essencialment a un do de Déu, i una participació en 
la vida de l’evangeli.

Totes les grans figures de la humanitat, persona-
litats com Sòcrates o Gandhi, les hem de conside-
rar com a herois, dins el pla de què estem parlant, 
no-sants. No quedarien inclosos en aquesta festa, 
segons la visió catòlica-romana d’aquells temps 
anteriors al Concili Vaticà II, perquè es concebia 
que els que es deien sants, només ho podien ser el 
bons cristians, i catòlics. Aquesta és una de tantes 
ruptures que va portar a terme el Concili Vaticà II. 
I hem de dir ruptura, trencament, és a dir, fractura 
amb el passat, desfer-se’n a totes. Perquè hi havia 
qui això no ho veia així.

Un evangeli que lliga de ple amb aquesta festa 
ens suggereix el text de les benaurances perquè el 
seu contingut ens porta i ens convida cap a la san-
tedat universal. Esdevé com una carta de navega-
ció per viure la nostra vida. Avui no podem deixar 
d’anomenar Gandhi que ha d’anar amb Francesc 
d’Assís; Luter King al costat d’Óscar Romero i tants 
d’altres. Ens cal canviar la vella mentalitat “tribal” 
–com diria algú– que durant tant de temps ens ha 
afectat en la concepció de la santedat i emprar la 
nova mentalitat macroecumènica. Bon Tots Sants!
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Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 

Per a tots, Tots Sants

    PUBLICITAT Borsa de motor
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Llotja de Bellpuig (25-10-21)

CONILL: 2,27 (=)
POLLASTRE VIU: 1,09 (+0,04) – 1,29 (+0,04)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,83 (+0,06) – 2,06 (+0,05) 
OUS: xl: 1,36 - l: 0,90 - m: 0,85 - s: 0,63 
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 (29-10-21) 

PORC: 1,364 / 1,376 (-0,012)
GARRINS RAÇA: recollida: 20 / 22 (=)
PARTIDA GRAN: 33,50 / 35,00 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 4,35/4,19/3,97/3,68 (+0,06)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,40 /4,20/3,02 /3,80 (+0,06)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,88/ 3,80/ 2,54(+0,06)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,71 / 3,61/ 2,11 (+0,06)
VEDELLA (261/300 kg): 4,38/4,24/ 4,09/ 3,72/3,06 (+0,03)
VEDELLA (221/260 kg): 4,44/4,28/ 4,13/ 3,81/ 3,05 (+0,03)
VEDELLA (180/220 kg): 4,49/4,29/4,14/3,84/3,07 (+0,03)
VACA: 3,40 / 3,20 / 3,00 / 2,40/ 1,85 / 1,65 (=)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 100 / 215 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (29-10-21)

PORC VIU selecte: 1,035 (-0,009) 
LLETÓ 20 kg: 17,00 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 4,35 (+0,15)  
XAI (25 a 28 kg): 4,05 (+0,10)  
OVELLA DE VIDA: 70 /u (=)  
BLAT PINSO: 305 (+10)
BLAT PA: 312 (+12) 
MORESC: 279 (+5)

ORDI LLEIDA: 300 (+22)   
COLZA: 625 (-5)

Llotja de Barcelona (26-10-21)

GARROFA: 140/t (=)
GARROFA FARINA: 128/t (=)
SOJA PAÍS: 402/t (–3)
MORESC UE: 280/t (+5)
BLAT: 298/t (+12)
ORDI PAÍS: 289/t (+14) 
FARINA DE PEIX: 1.150/t (=)
GIRA-SOL: 235 (+5)
MILL: 450/t (=)
COLZA: 315/t (+2)
SORGO: s.c. L

Grans del Lluçanès (25-10-21)

GRA DE COLZA EURONEXT:  574,75 euros/tona (+6)

ACTUALITAT 
EMPRESARIAL

Balenyà S’ha constituït Too 
Many Robots, SL, dedicada a 
la comercialització, manteni-
ment, reparació i lloguer de 
màquines i equips elèctrics, 
electrònics i de robòtica. 
Administradors: Marta Grà-
cia Sánchez i Enric Vila Roca. 
Domicili: carrer Cogullada, 6. 
Capital: 3.006 euros.

Vic S’ha constituït Algemy 
Ingredients, SL, dedicada al 
processat i comerç de peixos, 
crustacis i moluscs. Adminis-
trador: Derek Georges José 
Latil. Domicili: carrer Assem-
blea de Catalunya, 13, 1r 2a. 
Capital: 3.300 euros.

Seva S’ha constituït Cons-
truccions Tortadès, SL, dedi-
cada a la construcció, rehabi-
litació i reparació d’edificis 
i la urbanització de finques 
i terrenys. Administradors: 
Òscar Tortadès Muntal i 
Anna Soler Costa. Domicili: 
carrer Rocada, 4. Capital: 
3.000 euros.

Manlleu S’ha constituït Ser-
tepra2021, SL, dedicada a tot 
tipus d’activitats constructo-
res i promotores. Adminis-
tradors: Francesc Xavier Prat 
Jofre i Montserrat Terrade-
llas Delgar. Domicili: avin-
guda Puigmal, 41. Capital: 
6.000 euros.

Torelló S’ha constituït 
Instal·lacions Xevi Arcos, SL, 
dedicada a les instal·lacions 
elèctriques en general, 
fontaneria i climatització. 
Administrador: Xevi Arcos 
Rodríguez. Domicili: carrer 
Sant Miquel, 24. Capital: 
50.000 euros.

Vic S’ha constituït VMP Vic, 
SL, dedicada al comerç al 
detall i a l’engròs, lloguer, 
manteniment i reparació de 
patinets i bicicletes. Admi-
nistrador: Lluís Bigas Codi-
na. Domicili: carrer Bisbe 
Morgades, 12, PB. Capital: 
3.000 euros.

Molló recupera 32 
hectàrees de pastures 
a La Solana

Molló L’Ajuntament de 
Molló ha dut a terme diver-
sos treballs de recuperació 
de pastures a la zona de La 
Solana. Concretament, s’ha 
actuat al que administrativa-
ment es coneix com la forest 
Muntanya de Molló, inclosa 
al Parc Natural de les Capça-
leres del Ter i del Freser. Els 
treballs s’han dividit en dues 
zones, a l’entorn de la pista 
d’Espinavell a Setcases. S’hi 
han destinat 6.600 euros, 
4.300 dels quals provinents 
de la Diputació de Girona.

Quim Masferrer, 
al 30è aniversari  
de Liquats Vegetals

Viladrau Liquats Vegetals, 
l’empresa de Viladrau pro-
ductora de Yosoy i líder de 
begudes vegetals, celebra 
enguany el trentè aniversa-
ri. Entre els diferents actes 
de celebració es va fer una 
festa amb els treballadors 
amenitzada per Quim Mas-
ferrer en la qual hi va haver 
un homenatge al fundador, 
Josep Maria Erra. També es 
va lliurar un obsequi a cada 
empleat. Liquats va facturar 
65 milions d’euros el 2019.

Manlleu contractarà 
21 persones a través 
de plans d’ocupació

Manlleu L’Ajuntament de 
Manlleu ha rebut 500.000 
euros del programa “Treball 
als barris”, segons va explicar 
al darrer ple el regidor de 
Promoció Econòmica, Eudald 
Sellarès. Amb aquesta par-
tida es podran contractar 21 
persones en el marc de dife-
rents plans d’ocupació i dis-
posar, alhora, d’un dispositiu 
especial d’inserció sociolabo-
ral que pretén arribar a unes 
200 persones.

Oriol Guixà

Les Masies de Voltregà

EL 9 NOU

La Wire Association Interna-
tional, una societat tècnica 
mundial per a professionals 
de la indústria de fil de 
màquina i cables, fundada el 
1930 i amb seu a Connecticut 
(EUA), ha reconegut enguany 
el president i CEO de La Far-
ga, Oriol Guixà. En la conven-
ció anual d’aquesta associació 
cada any es fa entrega del 
Premi Mordica a una persona 
del sector que hagi destacat 
per la seva trajectòria. Aquest 
any l’han concedit a Guixà 
per la seva contribució a la 
indústria del coure a través 
de la investigació, el desen-

El sector internacional del 
metall reconeix Oriol Guixà

Li concedeixen el premi anual de la societat del fil de màquina i els cables

volupament i la innovació. En 
el discurs d’agraïment, Guixà 
va mostrar la seva satisfacció 

d’haver convertit una indús-
tria a punt del tancament, als 
anys 80, a un referent mun-
dial. Guixà resumeix el seu 
pas per La Farga amb quatre 
paraules: coure, adaptació, 
compromís i resiliència. Quan 
als anys 80, Guixà, juntament 
amb el seu sogre, Vicenç Fisas, 
va adquirir la companyia va 
començar un projecte empre-
sarial i personal que avui té 
continuïtat amb la successió 
de la seva filla Inka Guixà. 
La Farga disposa actualment 
de tres plantes productores a 
l’Estat espanyol i una altra als 
Estats Units. Té una plantilla 
de més de 300 treballadors i 
la xifra de negoci supera els 
mil milions d’euros.

Viefe estrena una línia de 
penjadors de paret de disseny
Sant Pere de Torelló L’empresa santpe-
renca del sector de la fusta Viefe ha inclòs 
una línia de penjadors de paret de disseny a 
l’oferta de poms i tiradors per a mobiliari que 
comercialitza a escala mundial. El llançament 

de la nova línia coincideix amb la convoca-
tòria del seu setè concurs de disseny titulat 
aquest any “El penjador de paret més versà-
til”. S’hi poden presentar propostes fins al 12 
de desembre. La dotació és de 1.000 euros, a 
més dels drets de la seva possible comercia-
lització.



El capità del Tona, Veli Noguera, va fer el gol que els manté colíders del grup 2 de la Primera Catalana de futbol
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Dilluns, 1 de novembre de 2021

Victòries del Tona al camp del Júpiter (0-1), el Vic a Sant Just (0-2) i el Manlleu 
amb el Sant Ildefons (3-2) i derrota del Vic Riuprimer contra el Can Vidalet (0-3)

Tres osonencs 
entre els 
quatre primers

(Pàgines 22 i 23)

El CP Manlleu 
masculí guanya 
l’Igualada (3-2) 
i el femení cau 
a la Supercopa 
contra el 
Cerdanyola (1-2)

(Pàgines 18 i 19)

El Vic Riuprimer 
REFO goleja (3-
0) el Pardinyes

(Pàgina 21)

(Pàgina 28)

El CB Vic-
UVic perd a 
Navàs (85-71)

EL 9 ESPORTS
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Biel Pujadas i Pol Franci defensant una acció de Tety Vives

OK LLIGA

El Manlleu torna a guanyar
Un mes després de l’última victòria, es desfà de l’Igualada, un rival directe, per 3 a 2

Manlleu

Esther Rovira

Després d’acumular quatre 
derrotes i un empat en l’úl-
tim mes, el Martinelia Man-
lleu es va retrobar divendres 
amb la victòria, fet que li 
permet agafar aire i marxar a 
l’aturada de l’OK Lliga situat 
a la setena posició de la tau-
la. Els manlleuencs van recu-
perar la seva millor versió 
després de la desfeta en el 
derbi amb el Voltregà Stern 
Motor i gràcies a un bon tre-
ball en defensa i en atac van 
acabar doblegant un rival 
directe com era l’Igualada 
Rigat per 3 a 2, en un partit 
en què quatre dels cinc gols 

van ser de bola aturada i en 
què el protagonista a la sego-
na part va ser el jove porter 
groc-i-vermell Oriol Codony. 

Els d’Arnau Casanovas 
i Quim Casalí van sortir a 
assetjar la porteria de Gui-
llem Torrents des del minut 
u, i després de diverses oca-
sions clares van acabar supe-
rant el porter visitant amb 
un gol del capità Biel Pujadas 
rematant al segon pal una 

bona assistència de Marc 
Pujadas. L’alegria, però, va 
durar poc, perquè només dos 
minuts després Aleix Borre-
gán veia una targeta blava 
i Gerard Riba aprofitava la 
falta directa per empatar. El 
Manlleu va continuar tenint 
la bola i generant més perill 
que els de l’Anoia, però en 
canvi va ser novament l’Igua-
lada qui va marcar gràcies a 
l’encert a bola aturada. David 

Navarro va veure una targeta 
vermella molt protestada per 
una acció sobre Nil Cervera i 
Riba va tornar a batre Arcas 
amb la directa.

Anar a remolc a la segona 
part no va ser un problema 
per als manlleuencs. Tot el 
contrari. L’equip va fer un 
pas endavant i va continuar 
oferint la seva millor ver-
sió ofensiva amb un ampli 
repertori de jugades si bé 

Martinelia Manlleu 3

Arcas, Marc Pujadas, Navarro, 
Borregán, Biel Pujadas –cinc inicial–, 
Franci, Dídac, Fernández, Codinach i 
Codony (p.s.).

Igualada Rigat 2

Torrents, Baliu, Tety Vives, Cantero, 
Palau –cinc inicial–, Carol, Riba, 
Cervera i Yeste.

ÀRBITRES: A. Ribó i A. Barba. Van 
ensenyar targeta blava als locals Aleix 
Borregán i Marc Pujadas i vermella al 
també local David Navarro. 

GOLS: 1-0, Biel Pujadas, min 10; 1-1, 
Riba (f.d.), min 12; 1-2, Riba (f.d.), 
min 24; 2-52, Biel Pujadas (p.), min 
36; 3-2, Borregán (f.d.), min 41.

la victòria es va aconseguir 
a bola aturada, començant 
per la igualada que va signar 
Biel Pujadas transformant 
un penal. Poc després Marc 
Pujadas va veure una targeta 
blava i va ser llavors quan els 
tècnics van apostar per fer 
entrar el jove porter Oriol 
Codony, que va acabar sent el 
gran ovacionat de la nit per 
les seves intervencions. Va 
aturar dues faltes directes 
i un penal i també la resta 
d’ocasions de l’Igualada, que 
van ser sobretot a la contra. 
En canvi, Borregán no va 
tenir problemes per superar 
Torrents amb una directa 
quan l’Igualada va sumar la 
desena falta d’equip i va fer 
pujar al marcador el 3 a 2 que 
ja seria definitiu. El Manlleu 
va continuar buscant ampliar 
l’avantatge i a l’últim sospir 
va tenir també una altra fal-
ta directa, amb la quinzena 
falta visitant, però aquesta 
vegada Biel Pujadas va envi-
ar la bola fora. 

“Només podem fer que 
felicitar-los i aprofitar aquest 
mes de parada per treballar. 
Intentarem corregir coses 
que ens falten i també donar-
los uns dies de festa, que s’ho 
han guanyat”, deia a l’acabar 
el tècnic Quim Casalí sense 
amagar tampoc l’alegria 
per l’actuació de Codony. 
“L’Uri és molt jove i hem de 
vigilar quan el posem, però 
tenim molt clar que quan 
ens hagi d’ajudar ho farà 
molt bé. Treballa moltíssim 
i té molt futur”, afegia. L’OK 
Lliga para ara per la dispu-
ta de l’Europeu i tornarà 
el 27 de novembre amb un 
Reus-Manlleu i un Voltregà-
Girona. 

Olot

EL 9 NOU

El que ja s’ha anomenat com 
a derbi de Bracons de diu-
menge a la tarda a l’OK Lliga 
Plata se’l va emportar un Patí 
Vic que va ser superior a la 
primera part i que va haver 
de contenir la reacció de 
l’Olot a la segona part. A la 
complicada pista olotina ja hi 
va patir el Taradell per gua-
nyar en la primera jornada i 
també li va passar al conjunt 
de David Noguera, afectat, 
a més a més, per les baixes 
importants d’Albert Grau i 
Jeremy Rodríguez per lesió i 
Uri Ramírez per sanció.

El bon inici del Vic va tenir 
com a recompensa poder-se 
avançar amb un penal execu-

OK LLIGA PLATA

Guanyava 0-3 al descans i acaba patint per imposar-se 3-4

El Vic s’endú el derbi de Bracons mell com Aniol Mangas, en 
una acció des de darrere la 
porteria. Els gols van espero-
nar el conjunt olotí, que una 
estona més tard aconseguia 
la igualada de l’estic de Nil 
Rodríguez, finalitzant una 
bona contra que ell mateix 
havia iniciat amb una rema-
tada al segon pal d’una assis-
tència de Mangas. Els dos 
equips s’anaven carregant de 
faltes a mesura que passava 
el temps i a quatre minuts 
per al final els àrbitres van 
assenyalar la desena falta 
local, que va servir a Mateos 
per fer el 3 a 4 de falta direc-
ta. El Vic, que acumulava nou 
faltes, va apostar llavors per 
jugar en zona davant un Olot 
que va disputar els últims 
compassos amb cinc jugadors 
de pista, però la bona defen-
sa vigatana i novament les 
intervencions de Burgaya 
van impedir un nou empat i 
van certificar la segona victò-
ria de la temporada, que com 
la primera va ser a domicili. 

CH Olot 3

Raurell, Mangas, Prat, Nil Rodríguez, 
Sacrest –cinc inicial–, Marcé, Jiménez 
i Reixach. 

Patí Vic 4

Burgaya, Mateos, Parcerisas, 
Buxaderas, Mestres –cinc inicial–, 
Soler i Nil López. 

ÀRBITRES: O. Escobar i M. Vilardell. 

GOLS: 0-1, Mateos (p.), min 12; 0-2, Soler, min 14; 0-3, Parcerisas, min 17; 1-3, 
Prat, min 33; 2-3, Mangas, min 34; 3-3, Nil Rodríguez, min 45; 3-4, Mateos (f.d.), 
min 46.

tat per Jordi Mateos poc des-
prés que Ferran Buxaderes 
ja avisés amb un pal. A més a 
més, just després Xevi Soler 
feia el segon finalitzant una 
contra ràpida dels vigatans 
i la diana donava ales als 
osonencs. Les coses encara 
es van posar més de cara 
només tres minuts després 

quan Arnau Parcerisas també 
va poder superar el porter 
osonenc de l’Olot Guillem 
Raurell i va firmar el tercer 
gol amb una bona acció indi-
vidual per la banda dreta. 
El Vic dominava i Noguera 
va donar fins i tot minuts 
al Juvenil de primer any Nil 
López. El conjunt de l’expor-

ter manlleuenc Jordi Garcia, 
per la seva banda, va intentar 
buscar amb més insistència 
la porteria vigatana del que 
havia fet fins llavors, quan 
en moltes jugades optava pel 
xut exterior, però un encer-
tat Ernest Burgaya sota pals 
que a banda d’exercir com a 
capità i liderar el seu equip 
va fer miques qualsevol oca-
sió local. 

La reacció garrotxina es va 
fer esperar fins a la segona 
part, però va acabar arribant 
amb dos gols molt seguits 
que posaven l’Olot dins el 
partit. El primer va ser obra 
del també exjugador del CP 
Manlleu Marc Prat després 
de robar una bola a mitja pis-
ta i el segon, d’un altre juga-
dor amb passat groc-i-ver-
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Nara López condueix la bola pressionada per Adriana Gutiérrez, qui va fer el gol de la victòria local
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SUPERCOPA FEMENINA

Adeu a la Supercopa
El Manlleu cau per un ajustat 1-2 a semifinals de la primera edició contra el Cerdanyola

Cerdanyola de Vallès

EL 9 NOU

El Martinelia Manlleu va 
quedar-se sense opcions de 
disputar la primera edició 
de la Supercopa d’Espanya 
femenina d’hoquei patins 
després de caure dissabte 
a semifinals contra l’am-
fitrió de la competició, el 
Cerdanyola CH Feníe Ener-
gía, per un ajustat 1-2. A la 
final de diumenge al vespre, 
les vallesanes es van veure 
les cares amb el totpoderós 
Generali Palau, que és qui 
es va adjudicar el títol per 
golejada, per 0 a 6, després 
de vèncer dissabte en la seva 
semifinal el Telecable Gijón 
per 5 a 2.

El primer partit de dissabte 
amb presència osonenca es 
va decidir a la segona part 
després d’un primer temps 
amb ocasions per als dos con-
junts, inclòs un penal fallat 
per Gemma Solé, que les por-
teres van neutralitzar. 

A la represa de l’enfronta-
ment el ritme va augmentar 
i també les arribades que 
van fer lluir les dues porte-
res. La del Manlleu, Anna 
Ferrer, a més a més, va atu-
rar una falta directa i la del 
Cerdanyola, Mariona Surós, 
va impedir també un penal 
d’Anna Casarramona. La 
capitana manlleuenca, però, 
va acabar fent forat al minut 

34 en una jugada embolica-
da que va ser contrarestada 
només 20 segons després per 
un gol de Maria Figuerola 
aprofitant una assistència 
d’Adriana Gutiérrez, l’exju-
gadora voltreganesa que va 
liderar el seu equip i va fer 
poc després l’1 a 2 que seria 
definitiu. I això que Elisabet 
Gurri i Maria Díez van enviar 
dues boles al pal i el Manlleu 

va tenir més ocasions, però 
les intervencions de Surós 
van servir per segellar la vic-
tòria local.  

En el marc de la competició 
es va disputar també la Mini 
Supercopa, on els conjunts 
del Manlleu van acabar amb 
bons resultats. El Fem 11 va 
acabar tercer i el Fem 13, que 
entrena la jugadora del pri-
mer equip Joana Comas, va 

resultar guanyador després 
de golejar el Cerdanyola a la 
final (10-0). 

D’altra banda, el Martine-
lia Manlleu també va ser pre-
sent aquests dies a l’Euroc-
key Cup Sub-15 en categoria 
femenina, on va finalitzar en 
quarta posició la lliga regular 
de la qual els dos primers 
classificats eren els finalistes 
de la competició. 

Rivas-Vaciamadrid

EL 9 NOU

El CP Taradell va perdre la 
imbatibilitat de la temporada 
en la tercera jornada de Lliga 
al caure a la pista del conjunt 
madrileny del CP Rivas Las 
Lagunas per 5 a 1. 

Tot i que l’inici del partit 
va ser igualat, els tarade-
llencs es van veure superats 
per l’efectivitat dels locals. 
Tot el contrari del conjunt de 
Jefa Rovira, que no va saber 
aprofitar les seves oportu-
nitats, ni de jugada ni a bola 
aturada, per marcar. De fet, 
els taradellencs van dispo-
sar d’un penal en el primer 
minut que Víctor Crespo no 
va poder transformar. Tot 
i això els blanc-i-blaus van 
continuar disposant d’acci-

ons per desfer l’empat inicial 
però es van trobar amb una 
bona defensa i un encertat 
Sánchez a la porteria. Els 
locals també van crear perill 
a la porteria de Dalmau, que 
va veure com en el minut 17 
arribava el primer gol del 
partit. El Taradell va quedar 
tocat amb el gol encaixat, i 
més quan abans del descans 
van arribar dos gols més dels 

madrilenys que deixava el 
partit molt difícil per als de 
Rovira. 

El Taradell tenia 25 minuts 
per intentar capgirar el mar-
cador, i en el segon temps 
va sortir disposat a fer-ho 
però la manca d’encert va 
tornar a ser evident per a uns 
jugadors que no trobaven el 
camí del gol. Dani Rodríguez 
i Gallifa van disposar de dos 

OK LLIGA PLATA

Pateix la primera derrota de la temporada a la pista madrilenya per 5 a 1

El Taradell, sense encert amb el Rivas

CP Rivas Las Lagunas 5

Sánchez, Verdú, Llobet, Garcia, 
Barneto –cinc inicial–, Codina, Martí, 
Cañadillas i Pol. 

CP Taradell 1

Dalmau, Xavi Crespo, Tino Molera, 
Dani Rodríguez, Víctor Crespo –cinc 
inicial–, Marc Soler, Gallifa i Benito. 

ÀRBITRES: Francisco Moreno i Carlos Molines. Van ensenyar targeta blava al 
local Martín. 

GOLS: 1-0, Barneto, min 17; 2-0, Verdú, min 20; 3-0, Llobet, min 22; 3-1, Víctor 
Crespo, min 43; 4-1, Llobet (f.d), min 45; 5-1, García, min 49. 

llançaments de falta directa 
com a ocasions més clares, 
en menys d’un minut de 
diferència, però van errar. 
Els taradellencs tampoc van 
poder marcar aprofitant una 
superioritat numèrica per 
l’expulsió de Martín. No va 
ser fins al minut 43 quan Víc-
tor Crespo marcava el 3 a 1. 
Quedava temps per intentar 
almenys l’empat, però dos 
minuts més tard Llobet mar-
cava de falta directa i deixava 
el 4 a 1. En els darrers minuts 
els taradellencs ho van conti-
nuar intentant i ja amb molts 
espais a damunt la pista el 
Rivas Las Lagunas va fer el 
cinquè en el darrer minut del 
partit. 

Tot i la derrota, el CP 
Taradell continua a la zona 
alta amb 6 punts. 

Hoquei

OK LLIGA

RL Caldes, 3 - CM Palafrugell, 1
Deportivo Liceo, 7 - Pas Alcoi, 3
Alcobendas, 1 - Barça, 4
Noia Freixenet, 6 - Reus Deportiu, 1
Martinelia Manlleu, 3 - Igualada Rigat, 2
Lleida Llista Blava, 4 - Voltregà Stern 
Motor, 0
GP Girona, 2 - Parlem Calafell, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................8 8 0 0 55 19 24
 2.- Deportivo Liceo ...........8 6 1 1 41 25 19
 3.- Noia Freixenet .............8 5 2 1 42 25 17
 4.- Lleida Llista Blava .......8 4 3 1 36 24 15
 5.- Parlem Calafell ............8 4 1 3 30 31 13
 6.- Reus Deportiu .............8 3 2 3 32 32 11
 7.- Martinelia Manlleu .. 8 3 1 4 26 34 10
 8.- RL Caldes .....................8 2 3 3 22 21 9
 9.- Pas Alcoi .......................8 2 2 4 29 35 8
 10.- Voltregà Stern Motor 8 2 1 5 19 29 7
 11.- sIgualada Rigat ...........8 2 1 5 22 37 7
 12.- sCM Palafrugell ..........8 1 3 4 25 35 6
 13.- qAlcobendas.................8 2 0 6 24 39 6
 14.- qGP Girona ...................8 1 2 5 17 34 5

OK LLIGA PLATA SUR

St. Just, 5 - Alpicat, 5
Rivas Las Lagunas, 5 - CP Taradell, 1
Patín Raspeig, 3 - Shum, 5
Olot, 3 - CP Vic, 4
Vilafranca, 5 - Barça B, 5
Vilanova, 4 - St. Cugat, 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pAlpicat ........................3 2 1 0 14 9 7
 2.- rVilafranca ...................3 2 1 0 12 9 7
 3.- Shum .............................3 2 0 1 14 8 6
 4.- Rivas Las Lagunas .......3 2 0 1 13 8 6
 5.- St. Cugat .......................3 2 0 1 17 12 6
 6.- CP Vic......................... 3 2 0 1 12 10 6
 7.- CP Taradell ................ 3 2 0 1 9 8 6
 8.- Barça B ..........................3 1 1 1 11 17 4
 9.- St. Just ..........................3 0 2 1 12 15 2
 10.- Vilanova .......................3 0 1 2 12 14 1
 11.- qOlot .............................3 0 0 3 6 13 0
 12.- qPatín Raspeig .............3 0 0 3 6 15 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

Dilluns, 21.00 i 23.00h
Presenten Esther Rovira
                   i Guillem Freixa

Espai d’actualitat
esportiva d’Osona
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El Vic Riuprimer, fort a casa
Supera el Pardinyes per 3 a 0 en un partit que domina i sentencia al segon temps

PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL

Vic

EL 9 NOU

Les tres victòries que el Vic 
Riuprimer REFO ha sumat 
en el que va de temporada les 
ha aconseguit a casa davant 
la seva afició. La darrera, 
aquest diumenge a la tarda 
davant el Pardinyes per 3 a 
0 en un partit plàcid però 
que fins que no va arribar el 
segon gol les osonenques no 
van estar tranquil·les. 
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Alexia Mayer lluita per la pilota al mig del camp amb una rival

Vic Riuprimer REFO 3

Macià, Busquets (Queralt Ping, min 
77), Massallé, Torradeflot, Núria 
Sala, Arco (Roca, min 62), Coll 
(Alegre, min 62), Valor, Mayer (Soler, 
min 46), Verdés (Berenguer, min 77) 
i Maillo. 

Pardinyes 0

Graus, Mar Bosch, Castellví, Abad, 
Casas, Abadia, Roca, Martí, Carlota, 
Clara Bosch i Prunera. 

ÀRBITRE: Coral Couso. 

GOLS: 1-0, Busquets, min 33 (remata un córner). ; 2-0, Núria Sala, min 72 
(centrada de Núria Soler i rematada de la capitana); 3-0, Núria Sala, min 76 
(assistència de Torredelot). 

El Pardinyes va intentar 
pressionar la sortida de la 
pilota del Vic Riuprimer 
REFO, però les locals es van 
trobar molt còmodes damunt 
del terreny de joc i van acon-
seguir fer el seu joc generant 
diverses accions per avançar-
se en el marcador. El primer 
gol va arribar a la mitja hora 
de joc després d’un córner 
que va rematar Busquets. Les 
noies de Christian Donaire 
van continuar dominant, no 

només en el marcador sinó 
també damunt de la gespa, si 
bé no acabaven de tancar el 
partit. 

A la segona part, el Vic 
Riuprimer va fer canvis 
ofensius que van aportar més 
ritme i sobretot velocitat 
davant un Pardinyes cada 
vegada més tancat al seu 
terreny de joc. No va ser fins 
al minut 72 que va arribar el 
gol de la tranquil·litat en una 
acció de Soler que va guanyar 
l’esquena a les seves rivals i 
va fer una centrada perquè 
Núria Sala acabés marcant. 
El 2 a 0 va fer que el Vic 
Riuprimer deixés els nervis 
de banda i va començar a 
jugar a plaer amb un joc més 
fluid i amb múltiples acci-
ons. Només quatre minuts 
més tard arribava la sentèn-
cia amb un gol novament 
de Núria Sala després d’una 
passada de Torradeflot. 
Fins al final del partit, les 
osonenques van continuar 
dominant. Van marcar un 
quart gol, que la col·legiada 
va anul·lar, i van disposar 
de més accions de perill per 
ampliar un resultat que no es 
va moure més. A la taula són 
sisenes amb 11 punts. 

PRIMERA FEMENÍ JUVENIL NACIONAL

Golejada i set de set pel Torelló Derrota a Llagostera
Llagostera

EL 9 NOU

El Manlleu va caure al camp 
del Llagostera-Costa Brava 
per 2 a 4. Als manlleuencs 
els van sobrar els últims 
minuts de partit per almenys 
sumar un punt. El partit 
no va començar bé per als 
d’Eduard Fortet, però tot 
i encaixar un gol a la mit-
ja hora de joc van poder 
empatar abans del descans 
i posar-se per davant a la 
represa. Amb l’1 a 2, el Man-
lleu va intentar aguantar el 
resultat, però els locals van 
aconseguir donar la volta al 
marcador amb tres gols, els 
dos últims a les acaballes del 
partit. 

Montcada/Santa Eugènia

EL 9 NOU

El Torelló continua sumant 
de tres en tres i aquest cap 
de setmana va aconseguir la 
victòria amb una golejada al 
camp de l’At. Montcada per 1 
a 10. A la mitja part el resul-
tat ja era de 0 a 7 i a la segona 
van ampliar el marcador fins 
a l’1 a 10 definitiu. Per les 
torellonenques van marcar 
Paula Sánchez en tres ocasi-
ons, Andrea Ponce i Ariadna 
Llivina en dues, i Laia López 
i Martina Codina en una. 
Un dels gols se’l van fer en 
pròpia porteria les locals. 
Amb aquesta nova victòria, 
el Torelló suma 21 punts des-
prés de set jornades i és colí-

der juntament amb el Santa 
Susanna, que com les torello-
nenques ho han guanyat tot 
fins al moment. 

D’altra banda, el Vic 
Riuprimer REFO B va treure 
un punt del camp del San-
ta Eugènia de Girona. Les 
osonenques es van avançar 
en el minut 14 gràcies a un 
gol de Judit Autet, però les 
gironines van donar la volta 
al marcador amb un gol a la 
primera part i un altre en el 
minut 60. Just un minut des-
prés de marcar el 2 a 1, però, 
el Vic Riuprimer REFO va 
aconseguir l’empat a 2 amb 
un gol de Núria Barniol. Fins 
al final, els dos equips van 
buscar el gol de la victòria, 
però sense encert.  

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 2

EF Mataró, 2 - St. Cugat, 1
FUE Olot, 0 - Sta. Susanna, 1
Base Montcada, 1 - Torelló, 10
Figueres, 1 - St. Quirze Vallès, 2
Unif. Sta. Perpètua, 3 - Vilassar Mar, 1
Women’s Soccer S., 6 - Seagull BDN B, 3
St. Gabriel B - Cassà, ajornat
Sta. Eugènia, 2 - Vic Riuprimer B, 2
Descansa: Molinos

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTorelló ..................... 7 7 0 0 40 6 21
 2.- Sta. Susanna .................7 7 0 0 31 12 21
 3.- EF Mataró .....................6 5 1 0 24 11 16
 4.- Vilassar Mar .................7 5 0 2 17 13 15
 5.- Women’s Soccer S. ......7 4 0 3 25 19 12
 6.- Seagull BDN B .............6 3 2 1 17 15 11
 7.- Unif. Sta. Perpètua......7 3 2 2 11 16 11
 8.- St. Quirze Vallès ..........7 3 0 4 11 17 9
 9.- Vic Riuprimer B ........ 6 2 2 2 15 16 8
 10.- Cassà .............................5 2 1 2 15 12 7
 11.- St. Cugat .......................5 2 1 2 7 6 7
 12.- FUE Olot .......................6 1 0 5 9 13 3
 13.- Figueres ........................5 1 0 4 10 15 3
 14.- St. Gabriel B .................5 1 0 4 7 15 3
 15.- qMolinos ......................6 1 0 5 10 19 3
 16.- qSta. Eugènia ...............7 0 1 6 9 28 1
 17.- qBase Montcada ..........5 0 0 5 5 30 0

FEMENÍ PRIMERA NACIONAL. 
GRUP 3

Huesca, 1 - Europa, 2
Casablanca, 2 - St. Gabriel, 4
St. Lluís, 1 - Riudoms, 3
Son Sardina, 0 - Balears, 1
Fontsanta-Fatjo, 0 - Collerense, 5
Espanyol B, 2 - Zaragoza B, 0
Vic Riuprimer, 3 - Pardinyes, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEuropa ........................7 7 0 0 33 5 21
 2.- pSt. Gabriel ..................7 6 0 1 21 11 18
 3.- rSon Sardina ................7 5 0 2 14 9 15
 4.- Balears ..........................7 4 2 1 18 7 14
 5.- Collerense ....................7 4 1 2 15 7 13
 6.- Vic Riuprimer ........... 7 3 2 2 15 11 11
 7.- Espanyol B ....................7 3 2 2 11 9 11
 8.- Huesca ..........................7 3 1 3 15 10 10
 9.- Riudoms .......................7 2 2 3 13 14 8
 10.- Fontsanta-Fatjo ...........7 2 0 5 7 22 6
 11.- Zaragoza B....................7 1 2 4 10 13 5
 12.- St. Lluís .........................7 1 1 5 7 19 4
 13.- qCasablanca .................7 1 0 6 9 27 3
 14.- qPardinyes....................7 0 1 6 3 27 1

JUVENIL LLIGA NACIONAL. 
GRUP 7

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGirona B......................8 7 1 0 25 7 22
 2.- pDamm B ......................9 5 3 1 17 7 18
 3.- Barcelona B ..................8 5 2 1 14 8 17
 4.- Figueres ........................8 4 4 0 20 13 16
 5.- FE Grama ......................8 4 2 2 10 8 14
 6.- Base Reus .....................9 3 3 3 13 13 12
 7.- Badalona .......................8 2 5 1 16 15 11
 8.- Llagostera .....................9 3 2 4 13 19 11
 9.- Gim. Manresa ..............8 2 4 2 14 14 10
 10.- Olot ...............................9 3 1 5 12 17 10
 11.- Espanyol B ....................8 2 3 3 15 14 9
 12.- Cornellà B.....................9 2 3 4 15 18 9
 13.- Manresa ........................8 2 3 3 8 15 9
 14.- Sants .............................9 1 4 4 10 15 7
 15.- EF Mataró .....................8 2 1 5 10 16 7
 16.- B. Jabac i Terrassa........9 1 3 5 9 15 6
 17.- Manlleu ..................... 9 1 2 6 14 21 5
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Veli Noguera rematant de cap l’únic gol del partit

Dilluns, 1 de novembre de 202122 Futbol

Victòria plàcida del Tona
Els de Ricard Farrés superen sense patir el Júpiter, tot i el resultat curt
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Jordi Isern condueix la pilota davant un jugador del Can Vidalet

Santa Eulàlia de Riuprimer

Esteban González

El Vic Riuprimer va plantar 
cara a un dels líders, el Can 
Vidalet, fins que l’àrbitre es 
va carregar el partit amb l’ex-

pulsió de Guillem Font als 
quatre minuts de la represa.

La primera part va ser 
molt competida, amb un 
Vic Riuprimer dominant i 
arribant més a la porteria 
rival però sense acabar de 

finalitzar les jugades. El Can 
Vidalet no acabava de trobar 
la manera d’arribar a l’àrea 
local, fins al minut 43 amb 
una centrada per la banda 
que va rematar Raúl des del 
mig de l’àrea a gol. 

Vic Riuprimer 0

Soria, Aitor Reinon (Àlex Valls, min 
77), Alemany, Sadurní, Orra (Arnau, 
min 56), Casadevall, Espina, Font, 
Isern (Rossell, min 84), Serra (Marc 
Puigdesens, min 56) i Puig.

Can Vidalet 3

Khalid, Miquel, Albert, Adri, 
Domingo, Dani, Pol, Fabré (Ivan, min 
82), Bru (Ferran, min 84), Juan Carlos  
(Javi, min 64) i Raúl (Carlos min 73).

ÀRBITRE: José Antonio Mateo. T.G. 
als locals Sadurní, Orra i Casadevall 
i al visitant Raúl. T.V. al local Font 
(min 49).

GOLS: 0-1, Raúl, min 43 (remata al 
mig de l’àrea una centrada des de la 
dreta); 0-2, Raúl, min 63 (remata des 
de dins de l’àrea amb un xut ajustat 
al pal); 0-3, Pol, min 83 (aprofita 
un error de la defensa per marcar a 
porteria buida).

Barcelona

EL 9 NOU

El Tona va aconseguir deixar 
la porteria a zero i guanyar 
per la mínima el Júpiter.

A diferència d’altres jorna-
des, el Tona va poder dispu-
tar un partit controlat, sense 
que fos d’anades i tornades, 
amb un joc més tranquil. Els 
tonencs van controlar el joc 
però sense generar tantes 

Els de Lluís Padrós planten cara al Can Vidalet fins a l’expulsió rigorosa de Font

Derrota del Vic Riuprimer

ocasions com en altres par-
tits, sense ser tan perillosos 
en atac com en les darreres 
jornades. Tot i això, els oso-
nencs van fer un gran treball 
defensiu i a la primera part 
el Júpiter només va tenir 
dues aproximacions en dos 
contraatacs però sense crear 
perill sobre la porteria defen-
sada per Marc Quer. El Tona, 
per la seva banda, va disposar 
de dues bones ocasions amb 

dues internades per la banda 
de Dídac Serra. En la primera 
el davanter es va plantar sol 
davant el porter però la seva 
rematada va anar al lateral 
de la xarxa, i en la segona va 
fer una passada de la mort en 
què la pilota es va passejar 
per l’àrea petita sense trobar 
un rematador. El Tona esta-
va tenint un partit tranquil 
i controlat, però sabia que 
havia d’apujar el ritme si 

volia aconseguir la victòria. 
A la segona part, els 

tonencs van seguir domi-
nant i controlant el joc i al 
quart d’hora de la represa 
va arribar el que seria l’únic 
gol del partit. Un córner 
picat per Nil Salarich el va 
rematar Veli Noguera al pri-
mer pal per enviar la pilota 
al fons de la xarxa. Estaven 
sent els millors minuts del 
Tona, que va tenir una altra 
ocasió per marcar el segon: 
Maik Molist assistia Dídac 
Serra, que encarava el por-
ter en un u contra u que va 
guanyar Leva. A partir del 
minut 65, el Júpiter va fer un 
pas endavant, però el Tona 
estava molt sòlid defensiva-
ment i no va cedir cap ocasió 
als barcelonins, que només 
van poder arribar a porteria 
amb xuts llunyans fàcils per 
Quer. Els tonencs van buscar 
la contra per sentenciar el 
partit, però tampoc va acon-
seguir crear perill. Poca cosa 
més va passar en els darrers 
minuts en els quals el Tona 
no va patir en excés però va 
haver de jugar concentrat pel 
resultat curt que hi havia al 
marcador.

Júpiter 0

Leva, Santiago, Ortega, López (Jose, 
min 84, Bergé, Barry, Prat (De la 
Villa, min 67), Ignacio (Chico, min 
67), Axpe, Tejada i Álvarez (Vacas, 
min 84).

Tona 1

Quer, Ot Bofill, Lluc, Veli, Sebas, 
Enric, Tortosa (Pol Vallès, min 55), 
Maik, Nil, Dídac (Curós, min 67) 
(Ivan, min 89) i Ale (Eloi, min 89).

ÀRBITRE: David Caro. T.G. als locals 
López, Ortega, Chico i Vacas i als 
visitants Ale i Enric.

GOLS: 0-1, Veli, min 59 (remata un 
servei de córner al primer pal).

A la represa, el Can Vidalet 
va sortir millor que el Vic 
Riuprimer i a més els locals 
van veure com es quedaven 
amb un home menys per l’ex-
pulsió amb targeta vermella 
directa a Guillem Font en 
una acció en la qual ningú 
més interpretava que fos 
vermella, com a molt targeta 
groga. Això va descol·locar 
els riuprimerencs, que es 
van desajustar en totes les 
línies i els visitants ho van 
aprofitar. Amb jugadors amb 
més ofici i amb més força, el 
Can Vidalet es va començar 
a imposar davant uns locals 
més tous. Els visitants es 
van fer amos del camp men-
tre que els locals marxaven 
del partit amb l’actuació 
arbitral que permetia el joc 
dur dels líders. Al minut 
63, va arribar el segon gol 
dels visitants. Raúl rebia la 
pilota dins de l’àrea i amb un 
xut ajustat al pal va superar 
Soria. Ja en el minut 83, Pol 
aprofita un error de tota la 
defensa riuprimerenca i mar-
cava el 0-3 definitiu a porta 
buida. 

Saperas (Pradenc) 0,4

Bofill (Folgueroles) 0,5

Barrera (Sta. Eugènia) 0,5

Soto (Tona B) 0,5

Riera (Campdevànol) 0,6

Jaume (Abadessenc) 1,1

PORTERS

PRIMERA CATALANA

Quer (Tona) 0,5

Manzano (Vic) 0,6

Ivan (Manlleu) 1,4

Soria (Vic Riuprimer) 1,6

SEGONA CATALANA

Jona (Taradell) 0,5

Noguera (Gurb) 1

Torrejón (Torelló) 1

Enciso (OAR Vic) 1,6

Lluc (Sant Julià) 2

Joan (Camprodon) 3

TERCERA CATALANA

Omar (Voltregà) 10

Maideu (Campdevànol) 5

Eloi Moral (Moià) 5

Baroy (Pradenc) 5

Cruz (Abadessenc) 4

Biel (Roda de Ter) 4

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA

Estrada (Vic) 4

Martí (Manlleu) 3

Toni Rossell (Tona) 3

Puig (Vic Riuprimer) 3

SEGONA CATALANA

Bernat (Gurb) 5

Aissa (Camprodon) 3

Nil (Torelló) 3

Puntí (OAR Vic) 2

Vila (Taradell) 2

TERCERA CATALANA

Primera Catalana

GRUP 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCan Vidalet ................5 4 0 1 14 7 12
 2.- Tona ........................... 5 4 0 1 13 12 12
 3.- Vic .............................. 5 3 1 1 10 3 10
 4.- Manlleu ..................... 5 3 1 1 9 7 10
 5.- Santboià ........................5 3 1 1 7 5 10
 6.- St. Cugat .......................5 2 3 0 16 10 9
 7.- Santfeliuenc .................5 3 0 2 10 7 9
 8.- Horta .............................5 1 2 2 8 7 5
 9.- Rubí...............................5 1 2 2 10 11 5
 10.- Vic Riuprimer ........... 5 1 2 2 5 8 5
 11.- At. St. Just ....................5 1 1 3 13 15 4
 12.- qSt. Ildefons .................5 1 0 4 7 13 3
 13.- qSabadell Nord ............5 1 0 4 6 15 3
 14.- qJúpiter.........................5 0 1 4 2 10 1



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 1 de novembre de 2021 23Futbol

El Manlleu continua invicte a casa
Els de Manel Sala tornen a guanyar, aquesta vegada el Sant Ildefons per 3 a 2
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El lateral Jordi Costa remata una acció de perill manlleuenca
Manlleu

Arnau Casas

El Manlleu va guanyar per 
3 a 2 el Sant Ildefons i con-
tinua invicte a casa aquesta 
temporada. Pius Quer i Marc 
Roquet es van estrenar com 
a golejadors en aquest curs, 
mentre que Martí Soler tam-
bé va marcar i ja és el pitxitxi 
de l’equip. Manel Sala va fer 
bastants canvis en l’onze ini-
cial, ja que estaven lesionats 
Joel Puntí i Aitor Cárdenas, 
i va continuar apostant per 

joves com Pol Pous i Jordi 
Costa en defensa o Pius i 
Marc Roquet en atac. 

La primera meitat va ser 
igualada, cap dels dos equips 
tenia el control ni la pos-
sessió. El Manlleu va inten-
tar sorprendre la defensa 
amb passades llargues per 
Roquet, perquè aguantés 
la pilota i esperés la pujada 
dels seus companys. Pius 
també va estar molt actiu a 
la banda esquerra. El conjunt 
de Cornellà volia fer mal per 

les bandes, però la defensa 
manlleuenca va estar molt 
atenta i no va concedir cap 
ocasió clara de gol. El partit, 
però, va canviar radicalment 
en els últims cinc minuts de 
la primera part. Pius va rebre 
la pilota al punt de penal, se 
la va col·locar bé a la dreta 
i va fer un xut potent a l’es-
caire per obrir la llauna. El 
Sant Ildefons no havia tingut 
temps de reaccionar i, en una 
jugada d’esquerra a dreta, 
Martí Soler va retallar a la 

frontal de l’àrea i va fer un 
xut ras amb l’esquerra per 
marcar el segon.

Els groc-i-vermells pensa-
ven que tindrien una tarda 
més plàcida que altres dies, 
però no va ser així. Primera 
jugada del segon temps per 
la dreta i gol dels visitants. 
Però el Manlleu va reacci-
onar. Sala va introduir els 
primers canvis per tenir més 
el control, i va canviar el 
sistema de 4-4-2 a 4-3-3 amb 
l’entrada d’Albert Julià per 

AEC Manlleu 3

Ivan, Costa, Isaac, Pous, Pau, Rafel 
(Marc Torres, min 80), Joel Solà 
(Grifell, min 68), Martí Soler, Pius 
(Albert Julià, min 54), Roquet i Pagès 
(Kako, min 54).

Sant Ildefons 2

Arnau, Chechu, Bernal, Karim, Adrià 
Ortega, Toni Maestre (Jonathan, min 
46), Joan Valls, Bellido (Avilés, min 
70), Álvaro García (Pozzo, min 60), 
Aniol i Naoufal (Marc Gris, min 60).

ÀRBITRE: Fabio Canavese Pujol. 
Bé. T.G. als locals Isaac i Pau i als 
visitants Toni Maestre i Bellido.

GOLS: 1-0, Pius, min 41 (xut dins 
l’àrea); 2-0, Martí Soler, min 42 (xut 
ajustat al pal); 2-1, Bellido, min 48 
(xut dins l’àrea); 3-1, Roquet, min 61 
(rematada al segon pal); 3-2, Pozzo, 
min 62 (xut dins l’àrea).

Sant Just 0

Maillo, Palomeque, Àlex (Eloi, min 
76), Ignacio, David, Pedrol, Jan 
Antoni, Jacob, Pau, Ortego (Morgado, 
min 65) i Taiju (Llorens, min 76).

Vic 2

Aleix Manzano, Ferran (David 
Cruz, min 89), Gil Bertrana, Raúl 
Garcia, Joel (Bellalta, min 65),  Juli 
Berenguer, Peque (Flavio, min 65), 
Ignasi Armengou, Campayo (Alexis, 
min 87), Sergi Estrada (Balagué, min 
81) i Caballé.

ÀRBITRE: Garcia Colomer. Malament. T.G. als locals Àlex, Pedrol i Ortego i als 
vigatans Aaron (banqueta), Joel, Peque, Campayo, Estrada i Juli Berenguer,

GOLS: 0-1, Estrada, min  23 (de penal); 0-2, Campayo, min 68 (Àlex, en voler 
allunyar la pilota, topa amb el cos de Campayo, que marca).

Sant Just Desvern

Lluís de Planell

El Vic va fer un partit molt 
seriós en un dels camps on 
serà més complicat treu-hi 
punts. Els vigatans van estar 
actius en atac, però van des-
tacar sobretot per la seva 
tasca defensiva. Tot l’equip 
va estar molt concentrat, de 
manera que, per segona jor-
nada consecutiva, va deixar 
el rival sense marcar.

Els primers minuts van 
ser igualats. El problema és 
que el joc era feble donada la 
mancança de jugades d’atac. 
Als dos equips els costava 
generar ocasions de gol 
fins que al minut 22 Ignasi 
Armengou, que la setmana 
passada ja va fer un gran 
partit contra el Rubí, es va 
internar per la banda i en 
entrar a l’àrea Àlex no va 

Els vigatans, molt encertats en defensa, no encaixen cap gol per segona jornada

Gran triomf del Vic a Sant Just

ca d’un empat que s’intuïa 
i poca cosa més, perquè el 
cert és que Aleix Manzano 
va tenir poca feina sota pals, 
tot i que les ganes d’empatar 
dels de casa feien pensar 
en el pitjor per als homes 
d’Albert Cámara. El bon tre-
ball defensiu de tot l’equip 
va anar minvant la moral 
dels de casa, i molt més 
quan Campayo va rebre un 
cop de pilota d’Àlex, amb la 
bona sort per uns i la dissort 
per als altres, que el rebot 
va entrar dins la porteria 
local. No era la millor mane-
ra d’aconseguir-ho, però sí 
premiava l’equip que va atre-
sorar més per guanyar i que 
finalment va poder sumar els 
tres punts. Fins al final, llui-
ta dels de casa, que trobaven 
el contrapès del bon treball 
d’un Vic que es va endur la 
recompensa per la feina feta.

l’esquerra i de Kako al mig 
del camp. Marc Pagès, que 
havia tingut una clara ocasió 
de gol al final del primer 
temps superant el porter 
però fent un xut massa fluix 
que rebutjava un defensa 
sota pals, en va tenir una 
altra al segon temps, però 
tampoc va estar encertat. 
Al minut 60, una jugada per 
la dreta va acabar amb una 
centrada de Costa al segon 
pal i Roquet es va avançar al 
porter per rematar al fons 
de la porteria. Malgrat tot, 
l’alegria va durar segons, per-
què després de fer el servei 
des del centre del camp el 
Sant Ildefons va sorpren-
dre la defensa manlleuenca 
novament per la dreta i va 
tornar a ajustar el resultat 
en el marcador. Amb 3 a 2 
al marcador el partit es va 
anar escalfant, però l’àrbitre 
deixava seguir molt el joc i va 
ensenyar poques targetes. En 
el tram final, Roquet i Julià 
van poder marcar el gol que 
sentenciava el partit, després 
d’errades del porter visitant, 
però el conjunt que vestia 
de blanc sobre la gespa va 
estar sempre dins al partit 
i va pressionar fins al final, 
amb centrades a l’àrea que 
buscaven rematador. En l’úl-
tima jugada, Ivan va aturar 
una rematada de cap des del 
punt de penal molt clara i el 
Manlleu es va poder endur 
els tres punts en un duel en 
què els locals van gaudir de 
més bones ocasions, però no 
van saber sentenciar el partit 
i van patir per guanyar des-
prés de la derrota encaixada 
a Sant Cugat.

tenir altre remei que fer-li 
penal per tal d’evitar la pri-
mera ocasió clara de gol del 
partit. El penal era molt clar, 
ningú el va discutir, i Sergi 
Estrada el va transformar 
amb un xut potent i col·locat 
que va entrar al costat del 
pal dret de la porteria local. 
El gol provocada els nervis 

dels locals, cosa que el Vic va 
aprofitar per fer els millors 
minuts de futbol que vam 
veure en tot el partit. Cam-
payo i Raúl Garcia van tenir 
dues ocasions que el porter 
dels de casa va poder desviar.

Després del descans, els de 
Sant Just van fer treballar els 
vigatans. Anaven a la recer-

Mor l’exjugador 
vigatà del Barça 
Joan Toll

Vic L’exdavanter vigatà del 
FC Barcelona Joan Toll (Vic, 
1940) va morir aquest diu-
menge als 81 anys. Toll va 
arribar al Barça l’any 1955 
i hi va jugar fins al 1959 
amb el Juvenil. Després va 
fer el salt a l’amateur, on va 
competir dues temporades 
més fins al 1961. En aquest 
temps com a blaugrana va 
disputar més de 200 partits 
i va aconseguir tres campi-
onats de Catalunya Juvenil, 
un Campionat d’Espanya 
Amateur i dos campionats 
de Catalunya. Després va 
passar pel Mataró (61-63), el 
Badalona (63-66), novament 
el Mataró (66-67) i va acabar 
al Vic (67-72), on també van 
jugar el seu pare i el seu fill. 
Un cop tancada l’etapa del 
futbol professional també 
va continuar vinculat al seu 
esport com a entrenador. Va 
ser un dels actius dels vete-
rans del Barça. 
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Locals i visitants salten per disputar la pilota en l’acció del 2 a 2

Gurb 2

Noguera, Bonet (Pinto, min 76), 
Abeyà, Mersa, Trulls, Xatu, Cañero, 
Jan (Vallespir, min 84), Poblet 
(Ginesta, min 76), Riba (Pitus, min 
46) i Pujols.

Argentona 2

Marcos, Olmeda, Ballbona (Molina, 
min 61), Groult, Rubi, Héctor, Aitor, 
Bancells, Fortí (Domingo, min 61), 
Coca, Albert Coca (Morenilla, min 
76) i Amadeu (Àlex Garcia, min 76).

ÀRBITRE: Alejandro Martínez Solís. T.G. als locals Trulls, Abeyà, Poblet, 
Cañero i Pitus i als visitants Olmeda, Amadeu, Fortí, Groult i Domingo.

GOLS: 0-1, Héctor, min 10 (xut des de la frontal); 1-1, Poblet, min 42 (xut creuat); 
1-2, Molina, min 64 (volea dins l’àrea); 2-2, Pujols, min 68 (rematada de cap).

El Gurb continua sense 
conèixer la derrota

Gurb

Arnau Casas

El Gurb va acabar rascant 
un punt davant l’Argentona 
després de remuntar el partit 
fins a dues vegades, però va 
tenir suficients ocasions per 

aconseguir la victòria. Els 
maresmencs van marcar ben 
d’hora. Trulls va rebutjar 
malament una pilota i Héc-
tor va xutar des de la frontal 
per obrir la llauna. A partir 
de llavors, l’Argentona es va 
trobar més còmode dins el 

camp i el Gurb va intentar 
crear perill especialment per 
la banda dreta. Al minut 35, 
Riba va rematar per sobre 
la porteria en una ocasió 
molt clara i poc després Xatu 

també va avisar amb un xut 
ras que se’n va anar a córner. 
Abans del descans va arribar 
el premi pel Gurb. Nogue-
ra va jugar en llarg, Jan va 
pentinar la pilota i Poblet va 

arribar de segona línia per 
igualar amb un xut creuat. 

A la segona meitat, de mica 
en mica el partit es va anar 
escalfant, i hi va haver una 
desena de targetes grogues. 
Els visitants van efectuar 
ràpid un servei de banda 
que va acabar amb una cen-
trada al segon pal i, arribant 
des del darrere, Molina va 
enganxar la pilota abans que 
votés per batre Noguera. 
El Gurb no es va rendir i va 
tornar a empatar el partit 
just després. Jan va superar 
el seu defensor per la línia 
de fons i la seva centrada la 
va rematar Pujols al segon 
pal. En el global del partit 
els gurbetans van tenir més 
ocasions, i en l’últim minut 
podrien haver guanyat si 
Vallespir primer i Trulls des-
prés haguessin pogut superar 
el porter rival amb xuts des 
de dins l’àrea.
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Guillem Ventura intenta marxar de dos rivals

Taradell 1

Genís, Israel, Jordi, Pau, Vila, Font, 
Pladevall (Arnau, min 89), Ventura 
(Sala, min 71), Honda, Oriol i Coma 
(Pradell, min 80).

Unificació St. Perpètua 0

Pino, Coca (D. Rubio, min 60), 
González, Álvaro Rubio, Valencia, 
Gago, Valdivia (Caballero, min 
60), Cusido, Bain (Luque, min 46), 
Miñarro (Mateos, min 46) i Coto 
(Rupérez, min 46).

ÀRBITRE: Víctor Gutiérrez. T.G. als locals Jordi, Pau i Arnau i als visitants Pino, 
Caballero i Luque.

GOLS: 1-0, Vila, min 23 (xut creuat des de l’interior de l’àrea).

El Taradell guanya i allarga  
la bona ratxa de victòries

Taradell

Aleix Castells

El camp de la Roureda va 
ser l’escenari on es va viure 
una nova victòria de la UD 
Taradell, aquesta vegada 
contra la Unificació Santa 
Perpètua i per la mínima 

(1-0). Un partit que comen-
çava amb domini visitant, 
tot i que sense concretar-ho 
en ocasions de perill. Tot el 
contrari del Taradell, que va 
marcar en la primera ocasió 
que va tenir en el minut 23. 
Una gran centrada de Pau 
obligava el refús de la defen-

sa rival i en el rebot Vila 
ho aprofitava per xutar de 
primeres i fer pujar l’1 a 0 al 
marcador. 

A partir de llavors, el San-
ta Perpètua es va recolzar 

de jugades a pilota parada 
per generar perill, com la 
rematada de cap de Rubio 
després d’un córner al minut 
35, que va sortir fregant el 
travesser. A la segona mei-

tat, els visitants van sortir 
més endollats i van fer lluir 
de valent Genís en dues oca-
sions que haurien pogut sig-
nificar l’empat a 1. No va ser 
fins a l’hora de partit que el 
Taradell va començar a tenir 
més la pilota provocant la 
frustració rival, que intenta-
va frenar el joc amb alguna 
falta a destemps. 

Al minut 65, Ventura 
rebia una passada a l’espai 
i es plantava sol davant del 
porter rival, però en l’intent 
de superar-lo per dalt envi-
ava la pilota a fora. Ja en el 
tram final, Gerard Pallarès 
va fer entrar Pradell, que 
va protagonitzar diverses 
accions individuals que per 
poc no van acabar en gol. 
Tot i així, tres punts més 
dels osonencs que sumen la 
tercera victòria consecutiva 
i se situen a la part alta de la 
classificació. 
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El lateral esquerre de l’OAR Vic Max intenta marxar de Calvo

OAR Vic 2

Enciso, Cabrera (Arnau, min 77), 
Isma, Banús (Serra, min 46), Max 
(Subi, min 64), Wellington, Parareda, 
Yassine, Puntí, Vilar (Vergés, min 46) 
i Vila (Bright, min 46).

Cardedeu 2

Jiménez, Vallejo, Ramírez, López, 
Puigbò, Masanet (Saidou, min 61), 
Calvo (Otmar, min 90), Verdaguer, 
Matamala (Lamine, min 72), Cirera i 
Gassama (Pol, min 61).

ÀRBITRE: Ernest Tamayo. T.G. als locals Vilar, Yassine, Parareda i Wellington i 
als visitants Calvo, Vallejo, Pol, Verdaguer i López.

GOLS: 0-1, Gassama, min 25 (guanya per velocitat una pilota llarga i bat Enciso 
amb un xut creuat); 0-2, López, min 31 (remata un servei de córner al primer pal 
llançant-se a terra); 1-2, Puntí, min 55 (de falta directa per fora de la barrera); 
2-2, Vergés, min 88 (de penal).

L’OAR Vic millora a la segona 
part i aconsegueix empatar

Vic

Angi Conejo

L’OAR Vic va haver de suar 
de valent per sumar un punt 
davant el Cardedeu. Els viga-

tans van començar bé el par-
tit, però de seguida els valle-
sans es van fer amb el domini 
de la pilota i amb un joc molt 
ràpid es plantaven de segui-
da a la porteria d’Enciso. Tot 

i això, l’OAR es defensava 
bé fins al minut 25, quan 
Gassama guanyava a tots per 
velocitat i creuava la pilota 
dins de l’àrea pel 0 a 1. Esta-
ven sent els millors minuts 

del Cardedeu davant un 
OAR que es defensava com 
podia. A la mitja hora, López 
s’anticipava al seu defensor 
llançant-se amb tot per rema-
tar al primer pal un servei de 

córner i marcar el 0-2. López 
i Calvo estaven fent molt 
mal per la banda dreta de 
l’atac visitant. Enciso evitava 
el tercer gol del Cardedeu 
traient un gran peu a Gassa-
ma, i en la següent jugada la 
primera ocasió dels vigatans 
en una rematada de Banús en 
un servei de falta de Max. 

A la segona part, els canvis 
van afavorir els locals, que 
van començar a crear perill 
amb pilotes cap a Bright i 
Yassine. Al minut 55, Puntí 
va ser el més llest de la classe 
i va picar una falta per fora 
de la barrera per retallar 
distàncies. El Cardedeu es 
va trencar i no acabava de 
trobar-se còmode davant uns 
vigatans que van posar una 
marxa més. Enciso va tornar 
a evitar el gol visitant amb 
un altre gran peu i en el 87, 
penal per mans que va trans-
formar Vergés en l’empat a 2.
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Torelló

Josep Vilalta

El Torelló va aconseguir tres 
punts d’or en el darrer sos-
pir gràcies a un gol que va 
arribar en el minut 90 i que 
li permet ocupar un lloc a la 
part alta de la classificació, 
davant un Sant Julià molt 
necessitat de punts que va 
donar la cara tot i ocupar la 
part baixa de la classificació.

El partit es va iniciar amb 
una jugada desgraciada per 
als de casa que va acabar en 
un autogol dels locals, que 
de seguida van aconseguir 
l’empat amb una bona jugada 
d’Amadou per banda que va 
acabar amb el gol d’Amine 
que posava l’1 a 1 al marca-
dor. De fet, els locals van 
aconseguir capgirar de segui-

Els minuts van anar caient 
en una segona part més 
tranquil·la fins que es va arri-
bar al tram final on els locals 
van tornar a apropar-se amb 
perill a l’àrea rival. 

Després d’un parell d’ar-
ribades i de l’expulsió del 
visitant Fernández per tallar 
una contra, quan ja sembla-
va que el partit acabaria en 
taules, el Torelló va repetir la 
combinació Amadou-Amine 
de la primera meitat, que 
va acabar amb el 3 a 2 que 
donava la victòria al conjunt 
torellonenc. 

A la classificació, el Torelló  
puja fins a la quarta posició 
amb 10 punts després de tres 
victòries i un empat mentre 
que el Sant Julià es manté a 
la cua del grup 6 amb només 
1 punt.

El Sant Julià planta cara però no pot impedir el gol d’Amine en el minut 90 (3-2)

El Torelló venç en el darrer minut

Torelló 3

Torrejón, Martín (Famada,80), Pol, 
Èric, Carles, Amadou, Nil, Roura, 
Omar, Amine i Gorgals (Moha, min 
55)

Sant Julià 2

Lluc, Roger (Puig, min 46), 
Fernández, Erra, Del Pozo, Godayol, 
Torrents, Serrallonga (Lendínez, min 
46), Gómez (Vila, min 75), Aleix i 
Oller (Quintana, min 46). 

ÀRBITRE: Artur Argeles. Bé. Targeta groga al visitant Roger i vermella al 
visitant Fernández (min 86). 

GOLS: 0-1, Èric, min 5 (pròpia porteria); 1-1, Amine, min 7 (arribada per banda 
dreta d’Amadou que acaba en una centrada que remata Amine); 2-1, Nil, 
min 20 (remata de cap un córner); 2-2, Gómez, min 32 (llançament de falta a 
l’esquadra); 3-2, Amine, min 90 (centrada d’Amadou i rematada de cap).
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El capità del Torelló, Omar Pérez, intenta avançar amb l’oposició del jugador del Sant Julià Josep Fernández

da l’electrònic del camp del 
Torelló amb un bon gol de 
cap de Nil a la sortida d’un 
córner. En una primera part 
molt intensa però sense un 
dominador clar, a la mitja 
hora de joc va arribar el gol 
de l’empat visitant, obra 
de Gómez a pilota aturada, 

deixant la igualada a dos al 
descans.

A la represa, el partit es 
va mantenir sense un domi-
nador clar però amb els 
visitants apropant-se més a 
l’àrea rival i amb un parell de 
bones intervencions del por-
ter local Torrejón. 

Derrota del Camprodon en 
l’estrena de Parés a la banqueta

Camprodon 0

Joan, Busquets, Polete, Omar, Martí, 
Planella (Edu Planella, min 67), 
Galceran, Lluch (Roger, min 67), 
Aissa, Aniol i Abde (Bangali, min 79).

Can Gibert 2

Gómez, Frances, Gallardo, Lozano 
(Garcia, min 46), Salva (Jose, min 
77), Flores (Arjona, min 61), Garcia, 
Jiménez, Lamin, Socias (Abdou, min 
77) i Díaz (Marqués, min 61).

ÀRBITRE: Jordi Manel Macaya. T.G. als locals Abde i Busquets i als visitants 
Díaz, Lozano, Gallardo, Socias, Salva i Arjona.

GOLS: 0-1, Salva, min 9 (aprofita un refús del porter); 0-2, Díaz, min 23 (remata 
una passada de la mort).

Camprodon

EL 9 NOU

El Camprodon va perdre 
amb el líder, el Can Gibert, 
en l’estrena a la banqueta 
d’Albert Parés. Els locals, 
que només havien comple-
tat un entrenament amb el 
nou tècnic, van començar el 
partit espantats davant d’un 
gran equip que va demostrar 
per què està al més alt de la 
classificació. El Can Gibert 

es va avançar en un refús 
d’una gran aturada de Joan i 
van marcar el segon amb una 
rematada en una passada de 
la mort. Això va fer reacci-
onar el Camprodon, que va 
començar a jugar i que va 
disposar de quatre ocasions 
en la mateixa jugada, dues la 
va treure el porter amb grans 
aturades, la tercera rematada 
la va treure un defensa sobre 
la línia de gol i la quarta va 
marxar fora. A la represa, 

els camprodonins van sortir 
més forts i van plantar cara 
al seu rival, que es va tancar 
al darrere buscant la contra. 
Els locals van disposar de 
diverses ocasions per retallar 
distàncies. Primer, un xut 

de Polete que treia el porter; 
després, un gol anul·lat per 
fora de joc, molt dubtós. Més 
tard, Polete va ser travat dins 
de l’àrea i l’àrbitre no va xiu-
lar penal, i finalment un xut 
al travesser de Busquets.

Segona Catalana

SUBGRUP 1A

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rCan Gibert ..................7 6 1 0 15 2 19
 2.- rPorqueres ...................6 4 1 1 10 2 13
 3.- rEmpuriabra. Castelló 7 3 3 1 11 6 12
 4.- sComacros....................7 3 1 3 16 12 10
 5.- sAmer ...........................6 3 1 2 8 7 10
 6.- sMarca de l’Ham .........7 3 1 3 10 10 10
 7.- sSt. Jaume Llierca .......7 3 1 3 8 11 10
 8.- sEF Bosc de Tosca .......7 2 3 2 6 7 9
 9.- sBesalú .........................7 2 2 3 8 11 8
 10.- sRoses ...........................7 1 2 4 9 12 5
 11.- sLlançà .........................7 1 2 4 9 18 5
 12.- sCamprodon .............. 7 1 0 6 9 21 3

GRUP 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCaldes Montbui .........5 4 1 0 11 6 13
 2.- pGurb ......................... 5 3 2 0 11 5 11
 3.- Torelló ....................... 5 3 1 1 9 5 10
 4.- Argentona ....................5 3 1 1 9 6 10
 5.- Taradell ..................... 5 3 1 1 7 6 10
 6.- St. Pol ............................5 2 2 1 11 6 8
 7.- Malgrat .........................5 2 2 1 9 5 8
 8.- Cardedeu ......................5 2 2 1 10 7 8
 9.- Cirera ............................5 2 1 2 9 10 7
 10.- Parets B .........................5 2 0 3 8 7 6
 11.- Llavaneres ....................5 1 2 2 8 9 5
 12.- Unif. Sta. Perpètua......5 1 1 3 4 10 4
 13.- qMolinos ......................5 0 3 2 3 5 3
 14.- qLa Torreta ...................5 0 2 3 4 9 2
 15.- qOAR Vic ................... 5 0 2 3 4 10 2
 16.- qSt. Julià Vilatorta .... 5 0 1 4 4 15 1

Dimarts, 21.00 i 23.30h
Presenta: Jordi Vilarrodà

Espai dedicat al 
món dels llibres



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 1 de novembre de 202126 Futbol

El Santa Eugènia 
s’emporta de Roda 
un partit disputat

Cellera 2

Òscar, Velasco (Soler, min 12), 
Sallés, Borrell, Ceesay, Musta, Feliu 
(Rabionet, min 73), Casas, Morales, 
Novich (Nogué, min 73) i Akboua 
(Pagès, min 63).

Campdevànol 4

Guillem, Èric (Gil, min 58), Viñas, 
Montón, Blasco, Adriel, Alcalde 
(Guardado, min 80), Puigcorber 
(Nico, min 58), Munell, Maideu i 
Serrador (Omar, min 80).

ÀRBITRE: Guillem Garriga.

GOLS: 1-0, Ceesay, min 4 (es planta 
sol davant el porter i remata); 2-0, 
Ceesay, min 40 (finalitza una contra); 
1-2, Serrador, min 45 (xut potent des 
de fora de l’àrea); 2-2, Maideu, min 
57 (xut des de fora de l’àrea); 2-3, 
Munell, min 71 (xut potent des de 
dins de l’àrea); 2-4, Maideu, min 89 
(finalitza una contra).

Remuntada a la 
segona part del 
Campdevànol

Els locals aprofiten la superioritat de la segona part per sumar els tres punts  
i golejar un Seva insistent però que pràcticament no genera perill

Derbi per al Centelles
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Arnau Arisa, en una jugada al mig del camp, s’emporta la pilota davant la pressió d’un jugador del Seva Duel de capitans entre Àlex del Centelles i Burillo del Seva

Centelles 3

Lagunas, Izquierdo, Preseguer, 
Aitor, Soufyane (Ortega, min 71), 
Girbau, Àlex (Esquinas, min 61), 
Arisa (Masramon, min 71), Blasi 
(Campasol, min 61), Casals (Sánchez, 
min 61) i Company.  

Seva 0

Joel, Fernández (Martí Moya, min 
76), Jordà, Facundo, Bou, Héctor 
(Isaac Bassas, min 60), Tortadès 
(Zaca, min 60), Andrid (Guillem, min 
46), Riba, Burillo i Yan Carlos. 

ÀRBITRE: Alexandru Naurapescu. T.G. als locals Casals i Esquinas i als visitants 
Facundo (2, min 51), Jordà i Yan Carlos. 

GOLS: 1-0, Soufyane, min 52; 2-0, Campasol, min 66 (aprofita un rebot dins 
l’àrea petita després d’una falta que va a la barrera); 3-0, Masramon, min 89 (xut 
creat des de fora l’àrea). 

Centelles

Laia Miralpeix

El derbi d’Osona sud entre 
el Centelles i el Seva va 
tenir tots els ingredients 
possibles: molt de públic 
que va omplir el Municipal, 
tres gols (tots ells per als 
locals), nervis i una expul-
sió, però també esportivitat 
entre dos conjunts amb 
objectius molt diferents a 
la classificació i que tot i la 

diferència de gols el partit 
va ser igualat fins que va 
arribar l’expulsió i la primera 
diana. 

La victòria va ser per al 
Centelles, que es va impo-
sar per 3 a 0 amb gols que 
van arribar a la segona part. 
Durant els primers 45 minuts 
cap dels dos equips va gene-
rar ocasions clares de gol. El 
Centelles va dominar però no 
arribava amb comoditat a la 
porteria defensada per Joel 

El Pradenc guanya el Borgonyà 
amb un doblet de Baroy

El Moià remata tres cops al 
pal i empata amb el Navàs B

TERCERA CATALANA

alt i fort. Encara al límit del 
descans, Eloi Moral va enviar 
un llançament de falta al tra-
vesser. 

La segona part va tenir el 
mateix guió que la primera. 
Primer, clara ocasió de Bilaly 
i després, Jep no va poder 
rematar bé. Encara sort que 
l’Aniol va poder treure la 
pilota de sota pals. Amb el 
partit trencat, el Moià no va 
acabar de matar-lo. Després 
d’un mal refús del conjunt 
local, Boix marcava amb un 
xut des de la frontal. Llavors, 
Eloi Moral va veure com la 
seva rematada anava al pal. 
Seguidament, Gerard Maño-
sa va fer alçar la tribuna en 
rematar increïblement de 
volea, però la pilota va fer 
tremolar el travesser. Al final 
uns i altres es van haver de 
conformar amb un empat 
que no va deixar a ningú del 
tot satisfet.

Moià

Joan Riera

El partit va estar ben lluitat 
i batallat per part dels dos 
equips, el Moià i el Navàs B. 
Va ser una llàstima que els 
moianesos, tot i tenir més 
ocasions manifestes de gol, 

no van poder acabar de mate-
rialitzar-les. Cal destacar 
que ben d’hora en el partit, 
el porter Jan Carrera ja va 
aturar un penal al Navàs B. 
Després, Sala va estar a punt 
de marcar pels visitants, però 
va ser Bilaly qui va fer el pri-
mer gol del partit amb un xut 

Borgonyà

Josep Vilalta

El Borgonyà va perdre davant 
el Pradenc, un dels equips 
capdavanters de la categoria, 
per 0 a 2. Tot i la millora en 
el joc, els locals no van tenir 
suficient per guanyar el par-
tit. El conjunt de la Vall del 

Ges va poder avançar-se en 
el marcador però no va saber 
transformar les ocasions 
de què va disposar. I dues 
errades defensives locals a 
la segona part van donar peu 
que els visitants marquessin 
dos gols amb quinze minuts 
de diferència entre ells, tots 
dos de Baroy. 

Roda 1

Casals, Nico, Molet (Xavi, min 23), 
Said, Biel (Tordera, min 85), Miquel, 
Sala (Juli, min 70), Stephen, Bernat 
(Morillas, min 85), Dembele i Fabregó.

Santa Eugènia 2

Erra (Barrera, min 15), Nogué, Joan 
(Rodri, min 46), Oliver, Tuneu, Collell,  
Rachyd (Dachs, min 67), Fabregó, 
Alberch (Dan, min 85), Esquivel 
(Berrocal, min 46) i Centellas.

ÀRBITRE: Francesc Xavier Sacristán.

GOLS: 1-0, Nico, min 43 (remata 
una falta lateral); 1-1, Rodri, min 49 
(aprofita un refús dins de l’àrea i 
xuta al pal curt); 1-2, Centellas, min 
57 (remata un servei de córner).

Borgonyà 0

Llach, Albert (Jordà, min 46), Edu, 
Adrià, Ferran, Eloi (José María, min 
62), Raül, Àlex (Gacio, min 46), Oriol, 
Èric (Rubén, min 75) i Òscar (Gil, 
min 35). 

Pradenc 2

Saperas, Jan (Vila, min 62), Marc 
(Ouadie, min 62), Codina, Martín, 
Nil, Baroy (Pont, min 85), Jordi, 
Codinach (Omar, min 76), Casas 
(Soler, min 62) i Trulls.

ÀRBITRE: Antony Fernández. 

GOLS: 0-1, Baroy, min 59 (aprofita una relliscada de la defensa); 0-2, Baroy, min 
73 (aprofita una pèrdua de pilota prop del mig del camp).

Moià 1

Jan Carrera, E. Colomé, Bilaly (G. 
Mañosa, min 57), E. Moral, Montes, 
López, Aniol, Díaz (Crivillés, min 85), 
Coca (J. Moral ,min 46), Oliver (E. 
Nortes, min 67) i Gaizka (Jep, min 52) 

Navàs B 1

Bach, Torrabadella, Castellà, Sunyer, 
Sánchez Lozano (Bertran, min 46), 
Sánchez Medina (Vila, min 60), 
Fenollar (Gamisans, min 64), Sala 
(Granados, min 66), Boix, Sabata i 
Rivas. 

ÀRBITRE: Vivet Vilaró. 

GOLS: 1-0, Bilaly, min 34 (xut alt i fort); 1-1, Boix, min 69 (aprofita un mal refús 
local i xuta des de la frontal).
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Duel de capitans entre Àlex del Centelles i Burillo del Seva

d’esperar fins al minut 66 
per sentenciar el partit. El 
Seva va continuar buscant 
els contraatacs per intentar 
ficar-se dins del partit i 
des de la graderia, Marcelo 
Dapueto, entrenador del 
Seva, que estava expulsat, 
no parava de donar indicaci-
ons als seus jugadors i feia 
debutar dos juvenils, Martí 
Moya i Isaac Bassas: “Estem 
en una situació complicada, 
no hem començat bé. Tenim 
moltes baixes, som un equip 
en construcció i estem tre-
ballant perquè els resultats 
arribin. Contra el Centelles 
hem plantat cara i no hi ha 
hagut tanta diferència com 
diu el resultat”, assenyalava 
l’entrenador verd-i-blanc. 

En els darrers minuts, 
el Seva va disposar de dos 
llançaments de falta per 
intentar retallar la diferèn-
cia, però els seus llança-
ments van anar a les mans 
de Lagunas. El Centelles 
també va disposar d’una 
falta que Company va llan-
çar massa alta abans que 
arribés el 3 a 0 definitiu. En 
la darrera jugada del partit, 
el Centelles va fer el quart, 
però el col·legiat el va anul-
lar per falta al porter. 

Xevi Melero, tècnic del 
Centelles, destacava el fet 
d’haver aconseguit man-
tenir la porteria a zero i 
que “són partits que costen 
molt. El Seva s’ha tancat 
molt bé al darrere, hem 
dominat però no ha estat 
fins a l’expulsió que hem 
portat el pes”.  

El Voltregà fa una maneta  
de gols al Sant Vicenç

Folgueroles  
i Caldes empaten  
en un partit igualat 

Aiguafreda 2

Rosell, Nacho, Clara, Colominas, 
Bach, Reverter, Munté, Marsal, 
Genís Boix (Raulet, min 55), Matas 
i Cañizares (Roger Boix, min 46) 
(Domínguez, min 70).

Castellterçol 2

Delgado, Ever, Sala, Guarch (Jan, min 
70), Gaspar, Relats (Castro, min 75), 
Bonilla, Fede, Díaz, Nico (Serra, min 
55) i Balaguer.

ÀRBITRE: Abdelhay Essaih. Va 
expulsar el local Munté (2, min 89).

GOLS: 0-1, Relats, min 20 (remata 
un servei de banda des del punt de 
penal); 0-2, Relats, min 25 (remata 
una centrada des del punt de penal); 
1-2, Roger Boix, min 46 (remata sol 
al segon pal una centrada des de la 
dreta); 2-2, Nacho, min 51 (remata de 
cap una falta).

Aiguafreda  
i Castellterçol es 
reparteixen els punts

Lorente, el porter del Seva, 
que aquest any s’ha tornat 
a posar els guants després 
d’unes temporades sense 
fer-ho, per ajudar l’equip en 
aquest inici de temporada. El 
Seva, per la seva banda, bus-
cava contraatacs per sorpren-
dre Pol Lagunas, que va ser 
un espectador més durant 
gran part del partit. 

Sense ocasions es va arri-
bar a la mitja part sense 
gols. A la segona, el partit 
va canviar a partir del minut 
51, en una jugada que va 
marcar el desenllaç del par-
tit. Només havien passat sis 
minuts quan Facundo va fer 
una falta que li va costar la 
segona targeta groga. Amb 
l’expulsió, el Seva no només 
es va quedar amb un jugador 

menys sinó que, a més a més, 
Soufyane va aprofitar la fal-
ta, tot i la llarga distància (a 
l’equador del mig del camp 
i l’àrea gran), per marcar un 
gran gol.

L’1 a 0 va deixar el Seva 
tocat i a partir de llavors la 
tònica del partit va canviar 
i alhora es va escalfar, amb 
moltes faltes i interrupci-
ons que van deixar el partit 
totalment trencat. Però tot 
i els nervis que hi havia 
damunt del terreny de joc, 
també hi va haver temps per 
a l’esportivitat, quan, per 
exemple, Casals es va lesio-
nar i el Centelles va llançar la 
pilota a fora. L’afició també 
animava, a un i altre equip, 
encara que era majoritària la 
del Centelles, que va haver 

Sant Hipòlit de Voltregà

EL 9 NOU

El Voltregà va golejar el Sant 
Vicenç en un partit amb una 
primera part de clar domini 
local, amb bones ocasions i 

amb un resultat ajustat. A la 
represa, el partit es va igua-
lar en el joc, però els locals 
van disposar de les millors 
ocasions i van completar la 
golejada amb una bona oca-
sió visitant entremig.

QUARTA CATALANA
El Sant Miquel de 
Balenyà continua 
invicte al grup 4

Vic El Sant Miquel de 
Balenyà continua líder amb el 
ple de victòries en el grup 4 
al superar el Sant Julià B per 
1 a 2. El segueix a tres punts 
el Taradell C, que va golejar 
el Figaró (0-7). El Balenyà es 
queda amb 10 punts a l’em-
patar a 1 amb el Riudeperes 
i el Tona C l’iguala al vèncer 
el Viladrau (1-3). En el grup 
3, canvi de líder després de 
l’empat del Sant Quirze de 
Besora amb el Vinyoles (2-2) 
i de la victòria de La Gleva 
davant el Vic Riuprimer B 
(2-0). El nou líder suma 13 
punts, els de Besora, 11. I en 
el grup 27, el Ripoll va empa-
tar a 3 amb el Cornellà Terri.

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

EL9NOU.CAT

L’Abadessenc perdona de cara 
a gol tot i la victòria

St. Joan de les Abadesses

EL 9 NOU

L’Abadessenc va guanyar el 
Sant Gregori en un partit 
en què els santjoanins van 
perdonar molt davant de 
porteria. Amb un gol matiner 

d’Àlex, els locals van dominar 
i disposar de diverses ocasi-
ons per marcar. A la represa, 
va arribar el segon, però des-
prés de perdonar els visitants 
van retallar distàncies i els 
santjoanins van patir fins a la 
sentència en el minut 89.

Abadessenc 3

Jaume, Alcobet (Robles, min 87), 
Arxé, Mora (Planella, min 87), Isma, 
Dani (Ramos, min 75), Contreras, 
Cruz, Àlex, Gómez (Ferran, min 67) i 
Ocho (Peix, min 67).

Sant Gregori 1

Cano, Pérez, Foix, Brugada (Julià, 
min 56), Vilaró, Keita, Moyano, 
Planas (Corominas, min 39) (Pau, 
min 67), Bonet, Arnau (Katir, min 46) 
i Simon (Danso, min 46) 

ÀRBITRE: Marc Claparols.

GOLS: 1-0, Àlex, min 6 (finalitza bona jugada per la dreta amb un xut creuat); 2-
0, Cruz, min 48 (rep una passada llarga i acaba amb un xut creuat); 2-1, Moyano, 
min 63 (jugada individual que acaba amb un xut creuat); 3-1, Contreras, min 89 
(finalitza una contra).

Voltregà 5

Ivan, Jordi (Baró, min 68), Bobi 
(Arimany, min 83), Font (Ginesta, 
min 57), Guillem, Sánchez, Omar 
(Toni, min 75), Alfredo, Crosas, Franc 
i Miquel. 

Sant Vicenç 1

Faja, Martí, Biel, Ernest, Puigdemunt 
(Mateu, min 68), Giménez (Panavera, 
min 79), Oliva (Salim, min 57), 
Codinach, Pau (Arthur, min 79), 
Larbi i Joel (Sánchez, min 57). 

ÀRBITRE: Joan Martínez.

GOLS: 1-0, Font, min 11 (remata de cap una centrada); 1-1, Biel, min 31 (aprofita 
un refús del porter a l’àrea petita i remata amb el cap); 2-1, Pau, min  33 (a 
l’intentar refusar una centrada es marca en pròpia porteria); 3-1, Omar, min 62 
(guanya u contra u); 4-1, Guillem, min 80 (remata una centrada dins de l’àrea); 
5-1, Miquel, min 85 (remata un servei de córner).

Folgueroles 2

Serra, Pujols, Suárez (Cubi, min56), 
Pallas, Espona, Aguirre, Codinachs, 
Ortiz (Muñoz, min 85), Gil (Casas, 
min 75), Martí (Ilias, min 56) i 
Puigdesens (Marc, min 56).

Caldes Montbui B 2

Jordi, Vílchez, Galvan (Biel, min 67), 
Blázquez, Aradilla, Denis (Mario, 
min 75), Carlos, Corral (Marc, min 
52), Ariza, Almazan (Adam, min 46) i 
Romero (Sánchez, min 67).

ÀRBITRE: David Cortina.

GOLS: 1-0, Ortiz, min 3 (xut des de la 
frontal); 1-1, Vílchez, min 7 (remata 
un servei de córner); 1-2, Ortega, 
min 84 (finalitza una contra); 2-2, 
Aguirre, min 89 (remata una pilota 
penjada a l’àrea).

Futbol

TERCERA CATALANA. GRUP 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVoltregà ......................7 5 2 0 23 9 17
 2.- Roda de Ter ..................7 5 0 2 17 16 15
 3.- Centelles ......................6 4 2 0 16 7 14
 4.- Moià ..............................7 4 2 1 14 9 14
 5.- St. Feliu Codines .........7 4 0 3 18 11 12
 6.- Pradenc .........................7 3 2 2 15 8 11
 7.- Sta. Eugènia .................5 3 2 0 9 5 11
 8.- Ol. La Garriga...............7 3 2 2 12 13 11
 9.- Folgueroles ..................6 2 2 2 17 10 8
 10.- Tona B ...........................5 2 2 1 7 3 8
 11.- Aiguafreda ...................6 2 2 2 12 12 8
 12.- Navàs B .........................6 1 3 2 7 11 6
 13.- Caldes Montbui B .......7 1 2 4 13 18 5
 14.- St. Vicenç ......................6 1 0 5 7 17 3
 15.- qCastellterçol ..............7 0 3 4 7 17 3
 16.- qSeva .............................6 0 1 5 8 19 1
 17.- qBorgonyà ....................6 0 1 5 6 23 1

GRUP 19

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSt. Gregori ..................7 6 0 1 17 8 18
 2.- Campdevànol ............ 6 5 0 1 16 8 15
 3.- Abadessenc ................ 6 4 1 1 12 9 13
 4.- Fontcoberta ..................7 4 1 2 10 9 13
 5.- Cellera ..........................7 4 1 2 13 14 13
 6.- Les Preses .....................7 4 0 3 17 14 12
 7.- St. Privat d’en Bas .......7 4 0 3 10 8 12
 8.- Les Planes.....................7 3 2 2 13 10 11
 9.- EF Gironès-Sabat .........7 3 1 3 15 13 10
 10.- EF Garrotxa ..................6 3 0 3 14 9 9
 11.- Fornells .........................7 3 0 4 14 15 9
 12.- Cornellà Terri ..............7 2 2 3 10 12 8
 13.- Banyoles At. .................7 2 2 3 12 15 8
 14.- St. Ponç At. ...................6 2 1 3 12 9 7
 15.- sSta. Pau .......................7 2 1 4 17 17 7
 16.- qVilablareix ..................7 2 0 5 12 18 6
 17.- qHostoles .....................7 1 1 5 15 28 4
 18.- qSt. Roc Olot ................7 0 1 6 9 22 1

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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Els dos equips, en la disputa d’un rebot

Dilluns, 1 de novembre de 202128 Poliesportiu

Resultats i classificacions

Bàsquet

JÚNIOR PREFERENT. FASE 
PRÈVIA. GRUP 6

La Garriga, 74 - CB Vic-UVic, 78
CN Sabadell, 66 - Cornellà, 63
Diagonal Mar, 77 - Mollet, 67

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic ................... 9 8 1 689 600 17
 2.- Cornellà ............................9 7 2 606 488 16
 3.- La Garriga .........................9 4 5 591 632 13
 4.- Diagonal Mar ...................9 4 5 641 620 13
 5.- Mollet ...............................9 3 6 555 606 12
 6.- CN Sabadell ......................9 1 8 557 693 10

JÚNIOR NIVELL C. GRUP 2

Castellet, 40 - Voltregà-Manlleu, 63
Centelles, 61 - Vila Montornès 2, 45
Descansa: CB Vic-UVic 4

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Voltregà-Manlleu .......... 4 4 0 292 189 8

 2.- Centelles ........................ 3 2 1 195 157 5
 3.- Castellet ...........................3 1 2 144 179 4
 4.- Vila Montornès 2 ............2 0 2 97 136 2
 5.- CB Vic-UVic 4 ................ 2 0 2 79 146 2

FEMENÍ JÚNIOR. NIVELL B. 
GRUP 2

Solsona, 35 - Puig-reg, 52
Manresa 2, 46 - Prats de Lluçanès, 60
Castellet, 54 - Llívia-Puigcerdà, 60

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Puig-reg ............................4 4 0 313 130 8
 2.- Prats de Lluçanès .......... 4 3 1 278 213 7
 3.- Solsona .............................4 2 2 251 177 6
 4.- Manresa 2 .........................4 2 2 213 211 6
 5.- Llívia-Puigcerdà ..............4 1 3 179 318 5
 6.- Castellet ...........................4 0 4 116 301 4

GRUP 9

La Garriga - Vilanova Vallès, ajornat
CBLLV, 21 - Manlleu, 66
Femení Osona Blanc, 37 - Les Franqueses, 49

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Manlleu ......................... 4 4 0 211 112 8
 2.- Les Franqueses ................4 3 1 204 157 7
 3.- Femení Osona Blanc ..... 3 2 1 154 131 5
 4.- CBLLV ...............................4 1 3 166 200 5
 5.- La Garriga .........................3 0 3 83 180 3
 6.- Vilanova Vallès ................2 0 2 81 119 2

Futbol

QUARTA CATALANA. GRUP 3

Taradell B, 1 - Montesquiu, 3
La Gleva, 2 - Vic Riuprimer B, 0
Sta. Eugènia B, 1 - Voltregà B, 4
Cantonigròs, 1 - Corcó, 1
Calldetenes, 1 - Torelló B, 1
St. Quirze Besora, 2 - Vinyoles, 2
Santperenca, 9 - Ribetana, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pLa Gleva ......................5 4 1 0 13 2 13
 2.- Montesquiu .................5 4 0 1 14 7 12
 3.- St. Quirze Besora .........5 3 2 0 14 4 11
 4.- Calldetenes ..................5 3 1 1 13 7 10

 5.- Santperenca .................5 2 3 0 16 4 9
 6.- Cantonigròs .................5 2 2 1 12 7 8
 7.- Vinyoles ........................5 2 2 1 11 7 8
 8.- Voltregà B.....................5 2 1 2 14 12 7
 9.- Corcó .............................5 1 3 1 11 8 6
 10.- Taradell B .....................5 1 1 3 7 17 4
 11.- Vic Riuprimer B...........5 1 0 4 3 15 3
 12.- Ribetana .......................5 1 0 4 5 29 3
 13.- Torelló B .......................5 0 2 3 4 8 2
 14.- Sta. Eugènia B ..............5 0 0 5 7 17 0

GRUP 4

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSt. Miquel  ..................5 5 0 0 18 4 15
 2.- Taradell C .....................5 4 0 1 17 6 12
 3.- Balenyà At. ...................5 3 1 1 14 6 10
 4.- Tona C ...........................5 3 1 1 13 7 10
 5.- St. Hilari .......................5 3 1 1 12 7 10
 6.- OAR Vic B.....................5 3 0 2 14 10 9

 7.- Riudeperes ...................5 2 1 2 15 13 7
 8.- Gurb B ...........................4 2 0 2 7 4 6
 9.- St. Julià B ......................5 2 0 3 9 11 6
 10.- Ol. La Garriga B ...........4 1 0 3 7 11 3
 11.- St. Feliu Codines B ......5 1 0 4 8 13 3
 12.- Viladrau ........................4 1 0 3 7 20 3
 13.- Figaró ............................5 1 0 4 4 19 3
 14.- Collsuspina ..................4 0 0 4 6 20 0

GRUP 27

Serinyà, 0 - Jov. St. Pere Màrtir, 5
Ripoll, 4 - Cornellà Terri B, 3
St. Gregori B, 3 - La Canya, 0
Camos, 1 - Bonmatí, 2
Les Preses B, 0 - PE Montagut, 0
Vall d’en Bas, 0 - St. Miquel Campmajor, 0
Osor, 2 - Maia, 1
Castellfollit, 2 - Olot, 0
Bescanó B, 6 - Joanetes, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBescanó B ...................6 6 0 0 25 7 18
 2.- St. Gregori B .................7 5 1 1 23 8 16
 3.- Castellfollit ..................7 4 3 0 13 3 15
 4.- Jov. St. Pere Màrtir......6 3 2 1 15 8 11
 5.- Osor ...............................6 3 2 1 8 6 11
 6.- Cornellà Terri B ...........7 3 2 2 15 15 11

BÀSQUET SEGONA CAT.

Torelló, 83  
Vilafant, 62
Torelló Victòria del Tore-
lló contra un Vilafant molt 
combatiu. Els torellonencs 
van dominar la primera part, 
però la falta d’encert va fer 
que anessin al descans 6 
punts per sota (29-35). A 
la represa, el conjunt tore-
llonenc va mostrar la seva 
millor versió en atac per cap-
girar el marcador i situar-se 
amb set punts d’avantatge 
sobre el Vilafant (58-51). La 
millora en el tir i també en la 
defensa va permetre que el 
Torelló sentenciés el partit 
en un últim quart, on el con-
junt torellonenc va anotar 
25 punts i només en va rebre 
11 del Vilafant. Un resultat 
ampli per la resistència que 
va oposar el conjunt visitant 
durant el primer temps. 

Torelló: Ernest (11), Car-
los (14), Cristian (14), Martí 
(14), Sabatés, Nil (4), Ignasi 
(8), David (4), Ricart (2), 
Mas (10) i Font (2).

Quart, 77  
Ripoll, 66
Quart Derrota del Ripoll a 
la pista del Quart que es va 
decidir en l’últim període. 
La primera part de l’enfron-
tament va comptar amb una 
igualtat màxima que va fer 
que el partit marxés al des-
cans amb un 43 a 41. El guió 
va seguir durant el tercer 
quart que va arribar en l’úl-
tim període amb el Ripoll a 
un punt del Quart (59-58). 
Un parcial de 10 a 0 en els 
primers instants de l’últim 
període van permetre als 
visitants allunyar-se en el 
marcador i endur-se la victò-
ria contra un Ripoll que es va 
mostrar combatiu durant tot 
l’enfrontament. 

Ripoll: Maurici (18), Ori-
ol (6), Sergi (10), Guillem, 
Costa, Eudald (11), Albert, 
Ander (15) i Bernat (6).

FUTBOL SALA DIVISIÓ HONOR

Manlleu, 8  
Ripollet B, 3
Manlleu El Manlleu guanya 
amb solvència el Ripollet i 
recupera les bones sensaci-
ons. El conjunt manlleuenc 
va dominar la primera part i 
marxava al descans amb un 
resultat favorable de 4 a 0. A 
la represa, va ser el conjunt 
visitant qui va aprofitar tres 
errades manlleuenques per 
situar el 4 a 3 a l’electrònic. 
El Manlleu va reaccionar 
ràpid i va situar el 5 a 3, per 
frenar l’embranzida visitant. 
Amb el partit controlat, el 
conjunt manlleuenc va apro-
fitar les ocasions per senten-
ciar l’enfrontament i posar 
el 8 a 3 final. Segona victòria 
consecutiva per al conjunt 
manlleunc, que recupera la 
seva millor versió de cara a 
porteria.  

Manlleu: Vidal (p), Vargas 
(1), Mohamed (3), Ayoub (1) 
i Isaac (2). També El Ouaza-
gri (1), González, Alcántara, 
Marcos, Martínez i Monegro 
(ps).

HANDBOL TERCERA

Vic, 36  
Sant Just, 28

Vic Victòria del Vic a casa 
contra el Sant Just. El con-
junt vigatà va aconseguir 
superar un Sant Just com-
batiu. El primer temps del 
partit va ser igualat, però 
els vigatans van marxar al 
descans amb un avantatge 
favorable de quatre gols. A la 
represa, el Vic va seguir amb 
el domini a dins de la pista i 
va ampliar la diferència fins 
als vuit gols. El Vic continua 
invicte i se situa líder en soli-
tari de la competició.

Vic: Guillem, Jordi, Andreu 
(10), Marc (5), Isaac (7), Ani-
ol (5), Barrera (1), Serra (3), 
Felipe (3), Sala (1), Rivera 
(1) i Gerard (1).

El CB Vic no culmina la 
remuntada i cau contra el Navàs
L’encert dels locals en el triple obliga el CB Vic a anar a remolc

BÀSQUET. LLIGA EBA

CB Navàs 85

Yuste (20), Nil (22), Ignasi, Oller 
(11), Niang (28) –cinc inicial–, Costa, 
Planell, Madrid, Montagut (4), Vila 
i Bernat.

CB Vic-UVic 71

Tomeu (2), Boix (6), Iglesias (17), 
Jofre (13), Touré (9) –cinc inicial–, 
Deyan, Condes (5), Vidal (1), Miquel 
(7) i Jordi (11).

ÀRBITRES: Guillem Alcañiz i Álvaro Sanmartín.

PARCIALS: 24-16; 21-22; 13:18; 27-15.

Navàs

Ferran Morera

L’encert del Navàs des de la 
línia de tres, amb 17 llança-
ments encertats de 26 inten-
tats, va obligar el CB Vic a 
anar a remolc dels locals 
durant tot el partit. 

La primera part del matx 
va començar amb tots dos 
conjunts proposant la seva 
manera de jugar, i amb els 
locals extremadament encer-
tats en tirs de camp. El Navàs 
va aprofitar-se del seu gran 
encert des de la línia de tres, 

amb els 12 primers intents 
encertats, per marxar al des-
cans amb un avantatge de 7 
punts (45-38). 

En el tercer quart, el con-
junt de Vic va millorar en 
l’aspecte defensiu i va acon-
seguir aturar la ratxa anota-
dora del Navàs, que situava 
el conjunt vigatà a només 
dos punts dels locals (58-56), 
a manca de l’últim quart per 
disputar-se. L’inici de l’últim 
període va seguir el mateix 
guió del tercer quart. El Vic 
anul·lava el gran encert dels 
locals i escurçava distàncies, 

fins al punt de situar-se a 
només un punt del Navàs. 
Amb aquesta mínima dife-
rència, el conjunt vigatà va 
disposar de diverses ocasions 
per capgirar el resultat. Dos 
triples seguits van castigar 
el Vic, que arribava en els 
últims dos minuts i mig amb 
un desavantatge de 4 punts. 
Els vigatans en l’intent de 
remuntada van pagar car el 
desgast físic a què es van 
sotmetre des de l’inici, i 
l’emocional. Una continuació 
d’errades greus dels vigatans 
en defensa i males decisi-
ons en atac van permetre al 
Navàs augmentar la diferèn-
cia. A tot això se li va sumar 
la falta d’encert del conjunt 
vigatà en el tram decisiu de 
l’enfrontament. Malgrat la 
derrota, el CB Vic va mostrar 
una evolució en la gestió 
emocional en moments deci-
sius de l’enfrontament. Un 
resultat excessiu pel bàsquet 
mostrat a la pista. 

LLIGA EBA

GRUP C-3

Santfeliuenc, 58 - Sol Gironès Bisbal, 85
Andratx, 64 - Girona B, 73
Navàs, 85 - CB Vic-UVic, 71
A. Moncayo, 51 - Mataró, 66
Barça, 81 - Artés, 51
Quart, 77 - Palma, 59

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- rBarça ...............................5 5 0 407 275 10
 2.- rSol Gironès Bisbal .........5 4 1 374 323 9
 3.- Navàs .................................5 4 1 369 344 9
 4.- Girona B ............................5 4 1 375 363 9
 5.- CB Vic-UVic ................... 5 3 2 371 332 8
 6.- Mataró ..............................5 3 2 350 325 8
 7.- A. Moncayo ......................5 3 2 323 337 8
 8.- Quart .................................5 2 3 332 335 7
 9.- Artés .................................5 1 4 326 365 6
 10.- qPalma ..............................5 1 4 339 379 6
 11.- qAndratx...........................5 0 5 304 337 5
 12.- qSantfeliuenc...................5 0 5 286 441 5
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	 7.-	PE	Montagut	................7	 2	 4	 1	 14	 7	 10
	 8.-	Bonmatí	........................6	 2	 3	 1	 10	 10	 9
	 9.-	St.	Miquel	Campmajor	6	 2	 2	 2	 14	 11	 8
	10.-	Joanetes	........................6	 2	 2	 2	 9	 13	 8
	11.-	Camos	...........................7	 1	 3	 3	 9	 11	 6
	12.-	La	Canya	.......................7	 1	 3	 3	 8	 13	 6
	13.-	Serinyà	..........................7	 1	 3	 3	 9	 16	 6
	14.-	Ripoll	......................... 6	 1	 2	 3	 12	 17	 5
	15.-	Vall	d’en	Bas	.................7	 0	 5	 2	 12	 18	 5
	16.-	Les	Preses	B	.................6	 0	 4	 2	 7	 13	 4
	17.-	Olot	...............................7	 1	 1	 5	 8	 20	 4
	18.-	Maia	..............................5	 0	 0	 5	 5	 20	 0

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

EF	Sabadell,	2	-	EF	Mataró	C,	3
Vilassar	Dalt	B,	3	-	Cerdanyola	Vallès	B,	6
Badia	Vàllès,	0	-	Rubí,	1
EF	Barberà	Andalucia	-	Ripollet,	ajornat
Vic	Riuprimer	B,	2	-	St.	Quirze	Vallès,	4
Nat.	Terrassa	B,	2	-	Base	Montcada,	1
Naise	Barcelona,	2	-	Masnou	B,	3
Vilassar	Mar	C,	2	-	Can	Rull	Romulo	B,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCerdanyola	Vallès	B	..5	 4	 1	 0	 19	 5	 13
	 2.-	EF	Mataró	C	.................5	 4	 0	 1	 16	 9	 12
	 3.-	Rubí...............................5	 3	 2	 0	 12	 7	 11
	 4.-	Vilassar	Mar	C	.............5	 3	 1	 1	 12	 5	 10
	 5.-	Base	Montcada	............5	 3	 0	 2	 11	 6	 9
	 6.-	Naise	Barcelona	...........5	 2	 1	 2	 10	 10	 7
	 7.-	St.	Quirze	Vallès	..........4	 2	 0	 2	 15	 11	 6
	 8.-	EF	Barberà	Andalucia	.4	 2	 0	 2	 9	 8	 6
	 9.-	Vilassar	Dalt	B	.............5	 2	 0	 3	 9	 12	 6
	10.-	Nat.	Terrassa	B	.............5	 1	 3	 1	 8	 11	 6
	11.-	Masnou	B	.....................4	 2	 0	 2	 7	 11	 6
	12.-	Can	Rull	Romulo	B	.....5	 1	 2	 2	 10	 12	 5
	13.-	qVic	Riuprimer	B	...... 5	 1	 0	 4	 8	 17	 3
	14.-	qEF	Sabadell	................5	 1	 0	 4	 7	 16	 3
	15.-	qBadia	Vàllès................5	 1	 0	 4	 8	 18	 3
	16.-	qRipollet	.......................4	 0	 2	 2	 6	 9	 2

GRUP 8

Cardedeu,	5	-	Granollers	C,	1
Canovelles,	3	-	Montmeló,	2
Ametlla	Vallès,	2	-	Vic	Riuprimer,	4
St.	Celoni,	2	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	0
Sta.	Eugènia,	5	-	OAR	Vic,	2
Parets	B,	0	-	Caldes	Montbui,	1
Torelló,	2	-	FUE	Vic,	1
Voltregà,	0	-	Ol.	La	Garriga,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCanovelles	..................5	 4	 1	 0	 13	 9	 13
	 2.-	Vic	Riuprimer	........... 5	 4	 0	 1	 16	 8	 12
	 3.-	Ol.	La	Garriga...............5	 4	 0	 1	 9	 5	 12
	 4.-	Caldes	Montbui	...........5	 3	 1	 1	 8	 5	 10
	 5.-	Sta.	Eugènia	............... 5	 3	 0	 2	 14	 11	 9
	 6.-	Torelló	....................... 5	 3	 0	 2	 11	 8	 9
	 7.-	St.	Celoni	......................4	 3	 0	 1	 4	 2	 9
	 8.-	Parets	B	.........................5	 3	 0	 2	 9	 9	 9
	 9.-	FUE	Vic	...................... 5	 2	 1	 2	 9	 7	 7
	10.-	Cardedeu	......................4	 2	 0	 2	 14	 7	 6
	11.-	Montmeló	....................5	 2	 0	 3	 12	 7	 6
	12.-	Unif.	Sta.	Perpètua......5	 1	 0	 4	 7	 10	 3
	13.-	qAmetlla	Vallès	...........5	 1	 0	 4	 7	 13	 3
	14.-	qGranollers	C	...............5	 1	 0	 4	 5	 13	 3
	15.-	qVoltregà	................... 5	 0	 3	 2	 7	 17	 3
	16.-	qOAR	Vic	................... 5	 0	 0	 5	 3	 17	 0

GRUP 13

Bisbalenc	At.	-	Llançà,	ajornat
Pals	At.,	3	-	Peralada,	4
Vall	del	Ter,	6	-	Roses,	4
Bescanó	B,	10	-	Banyoles	At.,	0
Porqueres,	3	-	Begur,	2
Banyoles,	4	-	EF	Ripollès,	2
L’Escala,	0	-	EF	Bosc	de	Tosca,	0
Descansa:	Figueres	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pL’Escala	.......................5	 4	 1	 0	 24	 3	 13
	 2.-	Banyoles	.......................5	 4	 1	 0	 20	 6	 13
	 3.-	Peralada	........................4	 3	 1	 0	 14	 6	 10
	 4.-	Porqueres	.....................5	 3	 1	 1	 11	 12	 10
	 5.-	Bisbalenc	At.	................4	 3	 0	 1	 16	 11	 9
	 6.-	Figueres	C	....................4	 2	 2	 0	 21	 9	 8
	 7.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........5	 2	 2	 1	 12	 11	 8
	 8.-	Bescanó	B	.....................5	 2	 1	 2	 14	 8	 7
	 9.-	Llançà............................3	 2	 1	 0	 5	 3	 7
	10.-	Vall	del	Ter	................ 5	 2	 1	 2	 17	 16	 7
	11.-	Begur	............................5	 1	 1	 3	 6	 14	 4
	12.-	Roses	.............................4	 0	 0	 4	 5	 10	 0
	13.-	qPals	At.	........................5	 0	 0	 5	 5	 15	 0
	14.-	qEF	Ripollès	............... 5	 0	 0	 5	 7	 28	 0
	15.-	qBanyoles	At.	...............4	 0	 0	 4	 3	 28	 0

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 4

EF	Bosc	de	Tosca	B,	3	-	Banyoles	B,	2
EF	Ripollès	B,	0	-	Torelló	B,	5
La	Canya,	3	-	Vall	del	Ter	B,	0
Vall	d’en	Bas,	2	-	Cellera	B,	2
Les	Preses,	4	-	Jov.	St.	Pere	Màrtir,	4
Besalú	-	St.	Roc	Olot,	ajornat
Descansa:	PE	Montagut

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pLes	Preses	...................5	 4	 1	 0	 15	 8	 13
	 2.-	Besalú	...........................4	 4	 0	 0	 12	 4	 12
	 3.-	Torelló	B	.................... 4	 3	 0	 1	 19	 6	 9
	 4.-	PE	Montagut	................4	 2	 1	 1	 9	 4	 7
	 5.-	Cellera	B	.......................5	 2	 1	 2	 11	 8	 7
	 6.-	Banyoles	B	....................4	 2	 1	 1	 9	 7	 7
	 7.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......4	 2	 0	 2	 8	 9	 6

	 8.-	Vall	del	Ter	B	............. 4	 2	 0	 2	 5	 8	 6
	 9.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......5	 1	 1	 3	 13	 16	 4
	10.-	La	Canya	.......................5	 1	 1	 3	 7	 11	 4
	11.-	EF	Ripollès	B	............. 4	 1	 1	 2	 5	 12	 4
	12.-	Vall	d’en	Bas	.................5	 0	 1	 4	 4	 19	 1
	13.-	St.	Roc	Olot	..................3	 0	 0	 3	 7	 12	 0

GRUP 21

Folgueroles,	2	-	Voltregà	B,	2
Manlleu	B,	8	-	OAR	Vic	B,	1
St.	Julià	Vilatorta,	1	-	Centelles,	9
Corcó,	2	-	Osona	Sud,	3
Seva	-	Taradell,	ajornat
St.	Vicenç	Torelló,	0	-	Riudeperes,	2
Tona,	5	-	Les	Preses	B,	1
Gurb,	2	-	St.	Quirze	Besora,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pTona	............................4	 4	 0	 0	 29	 1	 12
	 2.-	Manlleu	B	.....................4	 4	 0	 0	 20	 3	 12
	 3.-	Osona	Sud	....................4	 3	 0	 1	 13	 8	 9
	 4.-	Riudeperes	...................3	 3	 0	 0	 10	 5	 9
	 5.-	Centelles	......................4	 2	 1	 1	 20	 8	 7
	 6.-	Voltregà	B.....................4	 2	 1	 1	 4	 10	 7
	 7.-	Seva	...............................3	 2	 0	 1	 13	 8	 6
	 8.-	Les	Preses	B	.................4	 2	 0	 2	 10	 11	 6
	 9.-	Folgueroles	..................4	 1	 2	 1	 11	 11	 5
	10.-	Taradell	........................3	 1	 0	 2	 8	 6	 3
	11.-	Corcó	.............................4	 1	 0	 3	 7	 9	 3
	12.-	St.	Quirze	Besora	.........4	 1	 0	 3	 10	 14	 3
	13.-	St.	Vicenç	Torelló	........3	 1	 0	 2	 2	 9	 3
	14.-	OAR	Vic	B.....................4	 0	 0	 4	 2	 18	 0
	15.-	Gurb	..............................3	 0	 0	 3	 2	 19	 0
	16.-	St.	Julià	Vilatorta	........3	 0	 0	 3	 2	 23	 0

GRUP 22

Artés,	4	-	Torelló	C,	2
Gurb	B,	10	-	Centelles	B,	1
Riudeperes	B,	1	-	Fruitosenc	B,	2
Gironella	B,	2	-	Súria,	5
Pradenc,	1	-	Pirinaica,	0
Avinyó,	1	-	Gim.	Manresa	D,	2
Callús	B,	0	-	Moià,	1
FUE	Vic	B,	0	-	Joanenc	B,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Gurb	B	........................ 4	 4	 0	 0	 22	 4	 12
	 2.-	Artés	.............................4	 3	 1	 0	 18	 6	 10
	 3.-	Moià	........................... 4	 3	 1	 0	 11	 2	 10
	 4.-	Joanenc	B	......................3	 3	 0	 0	 11	 2	 9
	 5.-	Gim.	Manresa	D	..........3	 2	 1	 0	 9	 5	 7
	 6.-	Súria	..............................4	 2	 1	 1	 13	 11	 7
	 7.-	Callús	B	.........................4	 2	 0	 2	 5	 5	 6
	 8.-	Fruitosenc	B	.................4	 2	 0	 2	 8	 14	 6
	 9.-	Torelló	C	.................... 4	 1	 1	 2	 8	 8	 4
	10.-	FUE	Vic	B	................... 4	 1	 1	 2	 6	 8	 4
	11.-	Pradenc	...................... 3	 1	 1	 1	 3	 5	 4
	12.-	Gironella	B	...................4	 0	 2	 2	 7	 13	 2
	13.-	Pirinaica	.......................3	 0	 1	 2	 3	 5	 1
	14.-	Riudeperes	B	............. 2	 0	 0	 2	 2	 7	 0
	15.-	Avinyó...........................4	 0	 0	 4	 4	 17	 0
	16.-	Centelles	B	................. 4	 0	 0	 4	 3	 21	 0

GRUP 30

Cardedeu	B,	1	-	St.	Celoni	B,	0
Vàllès	At.	C,	0	-	Ametlla	V.	B,	1
Sta.	Eulàlia	Ronçana,	1	-	Llinars	B,	0
Tona	B,	2	-	St.	Feliu	Codines,	1
Palautordera,	1	-	Parets	C,	3
Bigues,	4	-	Ol.	La	Garriga	B,	2
Descansa:	Llerona

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pOl.	La	Garriga	B	.........4	 3	 0	 1	 12	 6	 9
	 2.-	Parets	C	........................3	 3	 0	 0	 10	 4	 9
	 3.-	Ametlla	V.	B	.................3	 2	 1	 0	 6	 3	 7
	 4.-	Cardedeu	B...................3	 2	 1	 0	 5	 2	 7
	 5.-	Bigues	...........................3	 2	 0	 1	 8	 6	 6
	 6.-	Llerona	.........................3	 2	 0	 1	 5	 3	 6
	 7.-	Sta.	Eulàlia	Ronçana	...4	 2	 0	 2	 9	 9	 6
	 8.-	Palautordera	................4	 2	 0	 2	 8	 9	 6
	 9.-	Vàllès	At.	C	...................3	 1	 1	 1	 4	 2	 4
	10.-	Tona	B	........................ 4	 1	 0	 3	 4	 9	 3
	11.-	Llinars	B	.......................4	 0	 1	 3	 1	 7	 1
	12.-	St.	Celoni	B...................2	 0	 0	 2	 2	 5	 0
	13.-	St.	Feliu	Codines	.........4	 0	 0	 4	 1	 10	 0

CADET PREFERENT. GRUP 2

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	......... 6	 5	 1	 0	 15	 7	 16
	 2.-	FUE	Olot	.......................6	 4	 2	 0	 14	 5	 14
	 3.-	Parets	............................6	 4	 2	 0	 16	 9	 14
	 4.-	Vilassar	Dalt	................6	 4	 1	 1	 15	 3	 13
	 5.-	Mollet	...........................6	 3	 2	 1	 11	 6	 11
	 6.-	Llagostera	.....................6	 3	 1	 2	 12	 9	 10
	 7.-	EF	Mataró	.....................6	 3	 0	 3	 11	 14	 9
	 8.-	Granollers	B	.................6	 2	 2	 2	 10	 6	 8
	 9.-	Fornells	.........................6	 2	 2	 2	 10	 9	 8
	10.-	Figueres	........................6	 2	 0	 4	 10	 14	 6
	11.-	St.	Gabriel.....................6	 1	 3	 2	 5	 9	 6
	12.-	FE	Grama	B...................6	 2	 0	 4	 8	 19	 6
	13.-	qGirona	B......................6	 1	 1	 4	 7	 9	 4
	14.-	qQuart...........................6	 1	 1	 4	 4	 8	 4
	15.-	qManlleu	................... 6	 1	 1	 4	 6	 16	 4
	16.-	qTorelló	..................... 6	 0	 1	 5	 2	 13	 1

CADET PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Sabadell	D,	1	-	FUE	Vic	B,	2
Vilassar	Dalt	C,	0	-	Cerdanyola	Vallès	C,	3
Base	Montcada,	3	-	Barberà	Andalucia	B,	4
Sta.	Eulàlia	Ronçana,	1	-	Sabadell	Nord,	1
Cercle	Sabadelles,	1	-	EF	Base	Ripollet,	1
Nat.	Terrassa	C,	0	-	Vilassar	Mar	C,	5
Lliçà	d’Amunt,	0	-	Mollet	C,	0
Polinyà,	0	-	Can	Rull	Romulo	B,	5

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCerdanyola	Vallès	C	..5	 5	 0	 0	 20	 0	 15
	 2.-	Vilassar	Mar	C	.............5	 4	 0	 1	 17	 9	 12
	 3.-	Barberà	Andalucia	B	...5	 3	 2	 0	 14	 7	 11
	 4.-	Can	Rull	Romulo	B	.....5	 3	 1	 1	 14	 6	 10
	 5.-	FUE	Vic	B	................... 5	 3	 1	 1	 12	 10	 10
	 6.-	Base	Montcada	............5	 3	 0	 2	 13	 6	 9
	 7.-	EF	Base	Ripollet	..........5	 2	 2	 1	 12	 7	 8
	 8.-	Lliçà	d’Amunt	..............5	 2	 2	 1	 11	 8	 8
	 9.-	Sabadell	Nord	..............5	 2	 1	 2	 8	 10	 7
	10.-	Vilassar	Dalt	C	.............5	 2	 0	 3	 6	 10	 6
	11.-	Mollet	C	........................5	 1	 2	 2	 5	 9	 5
	12.-	Polinyà	..........................5	 1	 1	 3	 9	 10	 4
	13.-	Cercle	Sabadelles	........5	 0	 2	 3	 5	 12	 2
	14.-	qSta.	Eulàlia	Ronçana	.5	 0	 2	 3	 6	 23	 2
	15.-	qSabadell	D	..................5	 0	 1	 4	 2	 14	 1
	16.-	qNat.	Terrassa	C	..........5	 0	 1	 4	 3	 16	 1

GRUP 8

Cardedeu,	3	-	Parets	B,	1
Mollet	B,	2	-	Lliçà	de	Vall,	3
Ametlla	Vallès,	3	-	Ol.	La	Garriga,	2
Vallès	At.,	0	-	St.	Celoni,	3
Les	Franqueses,	5	-	Molletense,	1
Vic	Riuprimer	B,	2	-	Aqua	Hotel	B,	3
FUE	Vic,	5	-	Caldes	Montbui,	2
Voltregà,	0	-	Granollers	C,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCardedeu	....................5	 5	 0	 0	 17	 5	 15
	 2.-	Les	Franqueses	............5	 4	 1	 0	 13	 6	 13
	 3.-	Granollers	C	.................5	 4	 0	 1	 17	 8	 12
	 4.-	Vic	Riuprimer	B	........ 5	 4	 0	 1	 13	 4	 12
	 5.-	FUE	Vic	...................... 5	 3	 1	 1	 21	 5	 10
	 6.-	Aqua	Hotel	B	...............5	 3	 1	 1	 16	 7	 10
	 7.-	St.	Celoni	......................5	 2	 1	 2	 9	 6	 7
	 8.-	Ametlla	Vallès	.............5	 2	 1	 2	 14	 13	 7
	 9.-	Caldes	Montbui	...........5	 2	 1	 2	 12	 13	 7
	10.-	Mollet	B	........................5	 2	 1	 2	 8	 9	 7
	11.-	Lliçà	de	Vall..................5	 2	 0	 3	 8	 11	 6
	12.-	Parets	B	.........................5	 1	 1	 3	 4	 7	 4
	13.-	Ol.	La	Garriga...............5	 1	 0	 4	 4	 18	 3
	14.-	qVallès	At.	....................5	 0	 1	 4	 1	 12	 1
	15.-	qMolletense	.................5	 0	 1	 4	 2	 18	 1
	16.-	qVoltregà	................... 5	 0	 0	 5	 3	 20	 0

GRUP 17

FUE	Olot	B,	4	-	La	Jonquera,	4
Banyoles,	3	-	Peralada,	1
Bescanó,	1	-	Bisbalenc	At.,	2
L’Escala,	1	-	Banyoles	At.,	2
Palamós,	0	-	EF	Baix	Ter,	7
EF	Bosc	de	Tosca,	2	-	Esplais,	3
EF	Ripollès,	1	-	Roses,	4
Porqueres,	1	-	EF	Gironès-Sàbat	B,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pBanyoles	.....................5	 5	 0	 0	 18	 4	 15
	 2.-	Peralada	........................5	 4	 0	 1	 25	 7	 12
	 3.-	EF	Gironès-Sàbat	B	.....4	 4	 0	 0	 18	 4	 12
	 4.-	Bisbalenc	At.	................5	 4	 0	 1	 14	 5	 12
	 5.-	Banyoles	At.	.................5	 4	 0	 1	 15	 12	 12
	 6.-	Roses	.............................4	 3	 0	 1	 11	 4	 9
	 7.-	FUE	Olot	B	...................5	 2	 2	 1	 14	 10	 8
	 8.-	Esplais	...........................5	 2	 1	 2	 11	 10	 7
	 9.-	EF	Baix	Ter	...................5	 2	 1	 2	 12	 12	 7
	10.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........5	 1	 1	 3	 9	 11	 4
	11.-	Porqueres	.....................5	 1	 1	 3	 5	 12	 4
	12.-	La	Jonquera	..................4	 1	 1	 2	 7	 15	 4
	13.-	Palamós	........................5	 1	 0	 4	 12	 27	 3
	14.-	qL’Escala	.......................4	 0	 1	 3	 6	 16	 1
	15.-	qEF	Ripollès	............... 5	 0	 0	 5	 5	 16	 0
	16.-	qBescanó	.......................5	 0	 0	 5	 1	 18	 0

CADET SEGONA DIVISIÓ.  
GRUP 4

Jov.	St.	Pere	Màrtir	-	Besalú,	ajornat
Vall	del	Ter,	1	-	EF	Bosc	de	Tosca	B,	6
St.	Ponç	At.	-	Santjoanenc,	ajornat
Banyoles	At.	B,	0	-	Vall	d’en	Bas,	3
Unió	Girona	C,	1	-	Porqueres,	3
Cornellà	Terri,	0	-	La	Canya,	13
Sarrià	Ter,	5	-	Amer,	0
Descansa:	St.	Gregori

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVall	d’en	Bas...............4	 4	 0	 0	 16	 3	 12
	 2.-	Sarrià	Ter	......................4	 4	 0	 0	 15	 3	 12
	 3.-	St.	Ponç	At.	................ 4	 4	 0	 0	 16	 5	 12
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......5	 3	 1	 1	 17	 10	 10
	 5.-	Porqueres	.....................5	 3	 1	 1	 15	 15	 10
	 6.-	La	Canya	.......................4	 3	 0	 1	 28	 1	 9
	 7.-	Banyoles	At.	B	..............5	 2	 1	 2	 18	 16	 7
	 8.-	Vall	del	Ter	................ 5	 2	 0	 3	 10	 21	 6
	 9.-	Besalú	...........................4	 1	 1	 2	 16	 11	 4
	10.-	Santjoanenc	.................4	 1	 1	 2	 9	 8	 4
	11.-	Unió	Girona	C	..............5	 1	 1	 3	 8	 22	 4
	12.-	St.	Gregori	....................4	 0	 1	 3	 4	 9	 1
	13.-	Amer	.............................4	 0	 1	 3	 4	 17	 1
	14.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......4	 0	 0	 4	 6	 17	 0
	15.-	Cornellà	Terri	..............3	 0	 0	 3	 1	 25	 0

GRUP 23

EF	Ripollès	B,	1	-	Gurb,	7
Riudeperes	B,	6	-	Les	Preses,	0
Manlleu	B,	3	-	Corcó,	2
Vall	d’en	Bas	B,	0	-	Vic	Riuprimer	C,	13
Tona,	1	-	OAR	Vic,	2
Centelles,	3	-	St.	Quirze	Besora,	2
Descansa:	Torelló	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pManlleu	B	...................4	 4	 0	 0	 20	 6	 12
	 2.-	Torelló	C	.......................3	 3	 0	 0	 24	 2	 9
	 3.-	Riudeperes	B	................4	 2	 2	 0	 11	 4	 8
	 4.-	Vic	Riuprimer	C	..........4	 2	 1	 1	 28	 6	 7
	 5.-	OAR	Vic	........................4	 2	 1	 1	 19	 8	 7
	 6.-	Tona	..............................4	 2	 0	 2	 22	 3	 6
	 7.-	Gurb	..............................3	 2	 0	 1	 13	 11	 6
	 8.-	Centelles	......................4	 2	 0	 2	 9	 33	 6
	 9.-	Corcó	.............................3	 1	 0	 2	 11	 6	 3
	10.-	Les	Preses	.....................3	 1	 0	 2	 15	 13	 3
	11.-	Vall	d’en	Bas	B	.............4	 1	 0	 3	 6	 35	 3
	12.-	St.	Quirze	Besora	.........4	 0	 0	 4	 8	 24	 0
	13.-	EF	Ripollès	B	................4	 0	 0	 4	 7	 42	 0

GRUP 24

Folgueroles,	3	-	Seva,	2
OAR	Vic	B,	1	-	Centelles,	6
FUE	Vic	C,	1	-	Tona	B,	2
Sta.	Eugènia,	1	-	Taradell,	1
Torelló	B,	7	-	Riudeperes,	1
Callús	C,	2	-	Pradenc,	2
Descansa:	Moià

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCentelles	....................4	 4	 0	 0	 29	 2	 12
	 2.-	Taradell	........................4	 3	 1	 0	 16	 6	 10
	 3.-	Torelló	B	.......................3	 3	 0	 0	 13	 5	 9
	 4.-	Riudeperes	...................4	 2	 1	 1	 12	 13	 7
	 5.-	Tona	B	...........................4	 2	 0	 2	 9	 6	 6
	 6.-	Moià	..............................3	 2	 0	 1	 10	 8	 6
	 7.-	Sta.	Eugènia	.................4	 1	 2	 1	 12	 8	 5
	 8.-	Callús	C	........................3	 1	 1	 1	 5	 6	 4
	 9.-	Pradenc	.........................4	 1	 1	 2	 8	 12	 4
	10.-	OAR	Vic	B.....................4	 1	 0	 3	 9	 20	 3
	11.-	Folgueroles	..................4	 1	 0	 3	 8	 19	 3
	12.-	FUE	Vic	C	.....................4	 0	 0	 4	 4	 12	 0
	13.-	Seva	...............................3	 0	 0	 3	 3	 21	 0

INFANTIL DIVISIÓ HONOR. 
GRUP 1

Mercantil,	4	-	L’Hospitalet,	0
Base	Reus,	1	-	Cornellà,	1
Sabadell,	0	-	Espanyol,	2
St.	Cugat,	0	-	Barcelona,	3
St.	Andreu,	1	-	Vic	Riuprimer,	1
Damm,	1	-	Gim.	Tarragona,	2
Gim.	Manresa,	5	-	St.	Ildefons,	2
St.	Gabriel,	1	-	Girona,	7

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Gim.	Tarragona	............6	 6	 0	 0	 13	 4	 18
	 2.-	Barcelona	......................6	 5	 1	 0	 22	 0	 16
	 3.-	Girona	...........................6	 5	 1	 0	 25	 5	 16
	 4.-	Damm	...........................6	 4	 1	 1	 14	 7	 13
	 5.-	Espanyol	.......................6	 4	 1	 1	 10	 8	 13
	 6.-	Cornellà	........................6	 3	 2	 1	 9	 3	 11
	 7.-	Gim.	Manresa	..............6	 3	 1	 2	 11	 6	 10
	 8.-	St.	Andreu	....................6	 2	 2	 2	 8	 10	 8
	 9.-	Mercantil	......................6	 2	 1	 3	 10	 11	 7
	10.-	Vic	Riuprimer	........... 6	 2	 1	 3	 7	 11	 7
	11.-	St.	Gabriel.....................6	 2	 0	 4	 7	 16	 6
	12.-	Sabadell	........................6	 2	 0	 4	 6	 16	 6
	13.-	qBase	Reus	...................6	 1	 1	 4	 5	 14	 4
	14.-	qSt.	Ildefons	.................6	 1	 0	 5	 9	 17	 3
	15.-	qL’Hospitalet	...............6	 0	 0	 6	 5	 17	 0
	16.-	qSt.	Cugat	.....................6	 0	 0	 6	 3	 19	 0

INFANTIL PREFERENT. GRUP 2

Girona	B,	1	-	Vilassar	Dalt,	0
Vic	Riuprimer	B,	1	-	Llagostera,	1
FUE	Olot,	2	-	Mollet,	2
Quart,	0	-	Aqua	Hotel,	2
Vilassar	Mar,	3	-	St.	Celoni,	0
Figueres,	9	-	Unió	Girona,	0
EF	Mataró,	5	-	Parets,	1
EF	Gironès-Sàbat,	2	-	Granollers,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pEF	Mataró	..................6	 5	 1	 0	 16	 4	 16
	 2.-	Girona	B	........................6	 5	 0	 1	 15	 5	 15
	 3.-	Quart	.............................6	 4	 1	 1	 15	 4	 13
	 4.-	FUE	Olot	.......................6	 4	 1	 1	 10	 4	 13
	 5.-	Granollers.....................6	 4	 1	 1	 13	 8	 13
	 6.-	Vic	Riuprimer	B	........ 6	 3	 2	 1	 12	 7	 11
	 7.-	Llagostera	.....................6	 3	 1	 2	 14	 4	 10
	 8.-	Vilassar	Mar	.................6	 3	 0	 3	 13	 8	 9
	 9.-	Vilassar	Dalt	................6	 3	 0	 3	 7	 7	 9
	10.-	Figueres	........................6	 2	 2	 2	 20	 14	 8
	11.-	Parets	............................6	 2	 1	 3	 6	 11	 7
	12.-	Aqua	Hotel	...................6	 2	 0	 4	 12	 13	 6
	13.-	qSt.	Celoni	....................6	 2	 0	 4	 5	 11	 6
	14.-	qEF	Gironès-Sàbat	.......6	 0	 1	 5	 8	 24	 1
	15.-	qMollet	.........................6	 0	 1	 5	 4	 22	 1
	16.-	qUnió	Girona	...............6	 0	 0	 6	 1	 25	 0

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Cardedeu,	6	-	Lourdes,	0
Manlleu	B,	4	-	Martorelles,	1
Base	Montcada,	3	-	Mollet	C,	0
Sabadell	C,	3	-	Polinyà,	0
Cerdanyola	Vallès	B,	1	-	UB	Jabac	Terrassa	C,	1
Granollers	C,	6	-	Canovelles,	0

Molletense,	0	-	Mercantil	C,	5
Un.	Sta.	Perpètua	B,	9	-	Lliçà	de	Vall,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMercantil	C	................5	 5	 0	 0	 27	 3	 15
	 2.-	Granollers	C	.................5	 5	 0	 0	 19	 4	 15
	 3.-	Sabadell	C.....................5	 4	 1	 0	 19	 5	 13
	 4.-	Cerdanyola	Vallès	B	....5	 4	 1	 0	 18	 4	 13
	 5.-	Manlleu	B	.................. 5	 3	 1	 1	 12	 5	 10
	 6.-	Un.	Sta.	Perpètua	B	.....5	 3	 0	 2	 16	 6	 9
	 7.-	Base	Montcada	............5	 3	 0	 2	 14	 7	 9
	 8.-	Cardedeu	......................5	 2	 2	 1	 13	 7	 8
	 9.-	UB	Jabac	Terrassa	C	....5	 2	 1	 2	 14	 5	 7
	10.-	Polinyà	..........................5	 2	 0	 3	 9	 14	 6
	11.-	Molletense	...................5	 2	 0	 3	 5	 12	 6
	12.-	Martorelles	..................5	 1	 0	 4	 7	 14	 3
	13.-	qCanovelles	..................5	 1	 0	 4	 3	 17	 3
	14.-	qMollet	C	.....................5	 0	 0	 5	 5	 16	 0
	15.-	qLourdes.......................5	 0	 0	 5	 1	 29	 0
	16.-	qLliçà	de	Vall	...............5	 0	 0	 5	 3	 37	 0

GRUP 8

FUE	Vic,	2	-	Parets	B,	2
Mercantil	D,	1	-	Vic	Riuprimer	C,	3
Caldes	Montbui,	8	-	Bellavista	Milán,	0
Vallès	At.,	3	-	Tona,	1
Les	Franqueses,	3	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	1
Riudeperes,	2	-	Vilassar	Mar	D,	2
Granollers	B,	6	-	Manlleu,	1
Torelló,	2	-	OAR	Vic,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pLes	Franqueses	..........5	 5	 0	 0	 29	 4	 15
	 2.-	Granollers	B	.................5	 4	 1	 0	 28	 2	 13
	 3.-	OAR	Vic	..................... 5	 3	 2	 0	 14	 6	 11
	 4.-	Riudeperes	................ 4	 3	 1	 0	 15	 4	 10
	 5.-	Vallès	At.	......................5	 3	 1	 1	 13	 5	 10
	 6.-	FUE	Vic	...................... 5	 2	 3	 0	 9	 6	 9
	 7.-	Caldes	Montbui	...........5	 2	 2	 1	 14	 6	 8
	 8.-	Torelló	....................... 5	 2	 2	 1	 15	 10	 8
	 9.-	Parets	B	.........................5	 2	 1	 2	 8	 5	 7
	10.-	Vilassar	Mar	D	.............5	 1	 4	 0	 10	 9	 7
	11.-	Vic	Riuprimer	C	........ 5	 2	 0	 3	 9	 10	 6
	12.-	Manlleu	..................... 5	 1	 0	 4	 7	 16	 3
	13.-	qMercantil	D	................5	 0	 1	 4	 5	 15	 1
	14.-	qUnif.	Sta.	Perpètua	...5	 0	 0	 5	 3	 18	 0
	15.-	qTona	......................... 5	 0	 0	 5	 5	 24	 0
	16.-	qBellavista	Milán	........4	 0	 0	 4	 0	 44	 0

GRUP 18

Girona	C,	3	-	Pals	At.,	1
Aro,	5	-	Banyoles,	0
Esplais,	2	-	Figueres	B,	2
Bisbalenc	At.,	2	-	FUE	Olot	B,	0
Quart	B,	2	-	Tordera,	0
Peralada,	4	-	Begur,	2
EF	Bosc	de	Tosca,	4	-	Calonge-Santantoni,	0
Vall	del	Ter,	2	-	EF	Baix	Ter,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pPeralada	......................5	 5	 0	 0	 16	 3	 15
	 2.-	Girona	C	.......................5	 5	 0	 0	 13	 2	 15
	 3.-	Quart	B	.........................5	 4	 1	 0	 23	 7	 13
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........5	 4	 0	 1	 22	 7	 12
	 5.-	Aro	................................5	 3	 1	 1	 19	 6	 10
	 6.-	Bisbalenc	At.	................5	 3	 0	 2	 13	 7	 9
	 7.-	Tordera	.........................5	 3	 0	 2	 10	 9	 9
	 8.-	Vall	del	Ter	................ 5	 2	 2	 1	 11	 10	 8
	 9.-	EF	Baix	Ter	...................5	 2	 1	 2	 12	 14	 7
	10.-	Figueres	B	....................5	 1	 2	 2	 12	 12	 5
	11.-	Esplais	...........................5	 1	 1	 3	 5	 9	 4
	12.-	Begur	............................5	 1	 0	 4	 9	 17	 3
	13.-	FUE	Olot	B	...................5	 1	 0	 4	 8	 17	 3
	14.-	qBanyoles	.....................5	 1	 0	 4	 5	 21	 3
	15.-	qCalonge-Santantoni	..5	 0	 0	 5	 2	 18	 0
	16.-	qPals	At.	........................5	 0	 0	 5	 4	 25	 0

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Unió	Remences	B,	3	-	Montagut,	3
Porqueres,	5	-	Banyoles	C,	0
EF	Ripollès,	6	-	Vall	d’en	Bas,	1
Les	Preses	B,	1	-	Banyoles	At.,	4
La	Canya,	1	-	Vall	del	Ter	B,	2
EF	Bosc	de	Tosca	B,	4	-	St.	Roc	Olot,	2
Besaú,	4	-	Roses	C,	1
FUE	Olot	C,	4	-	Jov.	St.	Pere	Màrtir,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pBanyoles	At.	...............5	 5	 0	 0	 40	 2	 15
	 2.-	EF	Ripollès................. 5	 5	 0	 0	 33	 3	 15
	 3.-	Porqueres	.....................5	 4	 0	 1	 44	 3	 12
	 4.-	FUE	Olot	C	...................5	 4	 0	 1	 24	 13	 12
	 5.-	Vall	d’en	Bas	.................5	 3	 1	 1	 22	 11	 10
	 6.-	Besaú	.............................5	 3	 1	 1	 21	 18	 10
	 7.-	Roses	C	.........................5	 3	 0	 2	 18	 8	 9
	 8.-	Les	Preses	B	.................5	 3	 0	 2	 17	 9	 9
	 9.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......5	 2	 1	 2	 13	 13	 7
	10.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......5	 2	 0	 3	 10	 16	 6
	11.-	Banyoles	C	....................5	 1	 1	 3	 20	 15	 4
	12.-	Montagut	.....................5	 1	 1	 3	 6	 25	 4
	13.-	Vall	del	Ter	B	............. 5	 1	 0	 4	 3	 29	 3
	14.-	Unió	Remences	B	........5	 0	 1	 4	 5	 50	 1
	15.-	St.	Roc	Olot	..................5	 0	 0	 5	 6	 20	 0
	16.-	La	Canya	.......................5	 0	 0	 5	 1	 48	 0

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 29

Manlleu	C,	10	-	FUE	Vic	C,	0
Centelles	B,	1	-	Les	Preses,	2
Roda	de	Ter,	1	-	Torelló	B,	8
Taradell	B,	2	-	Voltregà,	3
EF	Ripollès,	3	-	Riudeperes	C,	0
Descansa:	St.	Vicenç	Torelló



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 1 de novembre de 202130 Resultats i classificacions

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pManlleu	C	..................4	 4	 0	 0	 28	 3	 12
	 2.-	Torelló	B	.......................4	 3	 0	 1	 27	 8	 9
	 3.-	St.	Vicenç	Torelló	........3	 3	 0	 0	 15	 5	 9
	 4.-	Voltregà	........................4	 3	 0	 1	 14	 9	 9
	 5.-	Taradell	B	.....................4	 2	 0	 2	 13	 10	 6
	 6.-	EF	Ripollès	...................3	 2	 0	 1	 9	 6	 6
	 7.-	Les	Preses	.....................4	 2	 0	 2	 14	 13	 6
	 8.-	Riudeperes	C	...............3	 0	 1	 2	 3	 9	 1
	 9.-	Roda	de	Ter	..................4	 0	 1	 3	 6	 19	 1
	10.-	FUE	Vic	C	.....................3	 0	 0	 3	 2	 24	 0
	11.-	Centelles	B	...................4	 0	 0	 4	 1	 26	 0

GRUP 30

Moià,	8	-	Sta.	Eugènia,	1
Vic	Riuprimer	D,	1	-	FUE	Vic	B,	3
Pradenc,	1	-	St.	Julià	Vilatorta,	2
Torelló	C,	7	-	Riudeperes	B,	2
Taradell,	3	-	Centelles,	1
OAR	Vic	B,	7	-	Manlleu	D,	3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pTaradell	......................4	 4	 0	 0	 25	 3	 12
	 2.-	FUE	Vic	B	.....................4	 4	 0	 0	 14	 4	 12
	 3.-	OAR	Vic	B.....................4	 3	 0	 1	 15	 9	 9
	 4.-	St.	Julià	Vilatorta	........4	 2	 1	 1	 4	 7	 7
	 5.-	Torelló	C	.......................4	 2	 0	 2	 14	 9	 6
	 6.-	Pradenc	.........................4	 2	 0	 2	 8	 7	 6
	 7.-	Moià	..............................3	 1	 1	 1	 9	 3	 4
	 8.-	Centelles	......................4	 1	 1	 2	 8	 8	 4
	 9.-	Riudeperes	B	................2	 1	 0	 1	 7	 10	 3
	10.-	Vic	Riuprimer	D	..........3	 0	 1	 2	 4	 8	 1
	11.-	Manlleu	D	....................4	 0	 0	 4	 4	 20	 0
	12.-	Sta.	Eugènia	.................4	 0	 0	 4	 3	 27	 0

GRUP 31

Berga	B,	4	-	Callús	B,	3
Avinyó,	0	-	Sallent,	6
Puigreig,	9	-	Puigcerdà,	1
Pirinaica,	18	-	St.	Vicenç	B,	3
FUE.Vic.D,	8	-	Artés,	0
Súria,	0	-	Joanenc	C,	2
Fruitosenc	B,	0	-	Castellnou,	6
Gironella,	6	-	Avià,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pPuigreig	......................4	 4	 0	 0	 43	 3	 12
	 2.-	Sallent	...........................4	 4	 0	 0	 29	 2	 12
	 3.-	Gironella	.......................4	 4	 0	 0	 20	 1	 12
	 4.-.FUE.Vic.D................... 4. 3. 0. 1. 17. 4. 9
	 5.-	Avinyó...........................4	 3	 0	 1	 15	 7	 9
	 6.-	Castellnou	....................4	 3	 0	 1	 14	 7	 9
	 7.-	Joanenc	C	.....................4	 3	 0	 1	 12	 7	 9
	 8.-	Pirinaica	.......................4	 2	 0	 2	 27	 11	 6
	 9.-	Berga	B	..........................3	 2	 0	 1	 16	 8	 6
	10.-	Callús	B	.........................4	 1	 0	 3	 10	 16	 3
	11.-	Súria	..............................4	 1	 0	 3	 5	 12	 3
	12.-	Avià	...............................4	 0	 1	 3	 3	 15	 1
	13.-	Fruitosenc	B	.................4	 0	 1	 3	 4	 19	 1
	14.-	Puigcerdà	.....................3	 0	 0	 3	 1	 22	 0
	15.-	Artés	.............................4	 0	 0	 4	 0	 32	 0
	16.-	St.	Vicenç	B	..................4	 0	 0	 4	 4	 54	 0

ALEVÍ PREFERENT.  
GRUP 6

Cassà,	10	-	Banyoles	At.,	4
Vic.Riuprimer.B,	2	-	EF	Bosc	de	Tosca	B,	9
L’Escala,	11	-	Bisbalenc	At.,	4
Porqueres,	12	-	Llagostera	B,	2
FUE	Olot,	4	-	Figueres,	3
Girona	B,	2	-	Peralada,	1
Quart,	5	-	Banyoles,	1
EF	Baix	Ter,	2	-	St.	Celoni,	4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	FUE	Olot	.......................6	 6	 0	 0	 34	 14	 18
	 2.-	Quart	.............................6	 5	 0	 1	 41	 8	 15
	 3.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......6	 5	 0	 1	 39	 12	 15
	 4.-	L’Escala	.........................6	 5	 0	 1	 35	 11	 15
	 5.-	Girona	B	........................6	 4	 0	 2	 29	 16	 12
	 6.-	Bisbalenc	At.	................6	 4	 0	 2	 35	 24	 12
	 7.-	Figueres	........................6	 3	 0	 3	 25	 17	 9
	 8.-	Peralada	........................6	 3	 0	 3	 24	 19	 9
	 9.-	St.	Celoni	......................6	 3	 0	 3	 25	 37	 9
	10.-	Porqueres	.....................6	 2	 0	 4	 26	 33	 6
	11.-	Banyoles	.......................6	 2	 0	 4	 12	 20	 6
	12.-	Cassà	.............................6	 2	 0	 4	 23	 33	 6
	13.-.Vic.Riuprimer.B......... 5. 2. 0. 3. 13. 26. 6
	14.-	EF	Baix	Ter	...................6	 1	 0	 5	 13	 32	 3
	15.-	qBanyoles	At.	...............6	 0	 0	 6	 12	 48	 0
	16.-	qLlagostera	B	...............5	 0	 0	 5	 8	 44	 0

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ.  
GRUP 5

Júnior,	4	-	Escola	Angel	Pedraza,	2
Berga,	1	-	Vic.Riuprimer.B,	7
Fund.	Terrassa,	2	-	PB	St.	Cugat,	0
UB	Jabac	Terrassa	B,	4	-	St.	Cugat	C,	2
Sabadell	C,	2	-	Vilassar	Mar	B,	3
Manresa	B,	2	-	Parets,	2
Gim.	Manresa	C,	6	-	Igualada,	2
Nat.	Terrassa,	3	-	Can	Rull	Romulo	B,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pVic.Riuprimer.B....... 5. 5. 0. 0. 31. 5. 15
	 2.-	Vilassar	Mar	B	.............5	 4	 1	 0	 21	 16	 13
	 3.-	UB	Jabac	Terrassa	B	....5	 4	 0	 1	 19	 8	 12
	 4.-	Nat.	Terrassa	................5	 3	 2	 0	 14	 4	 11
	 5.-	Sabadell	C.....................5	 3	 0	 2	 26	 15	 9
	 6.-	Júnior	............................5	 3	 0	 2	 14	 9	 9
	 7.-	Fund.	Terrassa	.............5	 3	 0	 2	 12	 15	 9
	 8.-	Gim.	Manresa	C	...........5	 2	 1	 2	 20	 15	 7
	 9.-	Manresa	B	....................5	 2	 1	 2	 15	 13	 7

	10.-	Igualada	........................5	 2	 1	 2	 15	 14	 7
	11.-	Berga	.............................5	 1	 1	 3	 11	 17	 4
	12.-	St.	Cugat	C	...................5	 1	 1	 3	 11	 21	 4
	13.-	Can	Rull	Romulo	B	.....5	 0	 3	 2	 14	 22	 3
	14.-	qParets	..........................5	 0	 2	 3	 9	 22	 2
	15.-	qPB	St.	Cugat	...............5	 0	 1	 4	 3	 19	 1
	16.-	qEscola	Angel	Pedraza	5	 0	 0	 5	 9	 29	 0

GRUP 6

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pCardedeu	....................5	 4	 1	 0	 17	 7	 13
	 2.-	Vilassar	Mar	C	.............5	 4	 0	 1	 24	 9	 12
	 3.-.Vic.Riuprimer.C......... 5. 3. 1. 1. 18. 9. 10
	 4.-	UB	Jabac	Terrassa	C	....5	 3	 0	 2	 14	 12	 9
	 5.-	Granollers.....................4	 3	 0	 1	 8	 6	 9
	 6.-	Ol.	La	Garriga...............5	 2	 1	 2	 13	 9	 7
	 7.-.OAR.Vic...................... 5. 2. 1. 2. 15. 13. 7
	 8.-	Barberà	Andalucia	B	...4	 2	 1	 1	 14	 14	 7
	 9.-	Les	Franqueses	............5	 2	 0	 3	 10	 12	 6
	10.-	Can	Rull	Romulo	C	.....5	 2	 0	 3	 12	 17	 6
	11.-	St.	Cugat	D	...................5	 2	 0	 3	 11	 16	 6
	12.-	Mollet	B	........................5	 2	 0	 3	 10	 18	 6
	13.-.Manlleu...................... 4. 1. 2. 1. 10. 11. 5
	14.-	qGim.	Manresa	D	........4	 1	 0	 3	 13	 14	 3
	15.-	qParets	B.......................5	 0	 2	 3	 7	 10	 2
	16.-	qVàllès	At.	....................5	 0	 1	 4	 5	 24	 1

GRUP 11

L’Escala	C,	3	-	Jov.	St.	Pere	Màrtir,	6
Vall	d’en	Bas	-	FUE	Olot	C,	ajornat
Vall.del.Ter,	4	-	EF.Ripollès,	2
Torelló,	9	-	Banyoles	At.	B,	0
Manlleu.B,	2	-	Figueres	D,	0
Banyoles	B,	7	-	Peralada	C,	2
EF	Bosc	de	Tosca	C,	1	-	Roses,	4
Bescanó,	9	-	Unió	Remences,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pTorelló...................... 5. 4. 0. 1. 47. 11. 12
	 2.-.EF.Ripollès................. 5. 4. 0. 1. 18. 9. 12
	 3.-	Roses	.............................5	 3	 0	 2	 28	 15	 9
	 4.-	Vall	d’en	Bas	.................3	 3	 0	 0	 10	 3	 9
	 5.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......5	 3	 0	 2	 20	 16	 9
	 6.-	FUE	Olot	C	...................4	 3	 0	 1	 12	 8	 9
	 7.-	Figueres	D	....................5	 2	 2	 1	 21	 14	 8
	 8.-	Banyoles	B	....................5	 2	 1	 2	 21	 12	 7
	 9.-	EF	Bosc	de	Tosca	C	......5	 2	 1	 2	 21	 17	 7
	10.-	Bescanó	.........................4	 2	 0	 2	 17	 11	 6
	11.-.Manlleu.B................... 5. 2. 0. 3. 12. 14. 6
	12.-.Vall.del.Ter................. 5. 2. 0. 3. 11. 14. 6
	13.-	Peralada	C	....................5	 2	 0	 3	 19	 27	 6
	14.-	qUnió	Remences	.........5	 1	 0	 4	 6	 36	 3
	15.-	qL’Escala	C	...................3	 0	 0	 3	 4	 30	 0
	16.-	qBanyoles	At.	B............5	 0	 0	 5	 5	 35	 0

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ.  
GRUP 8

Castellnou	-	Tona,	ajornat
Gironella,	8	-	Cardona,	2
Solsona	B,	1	-	Callús,	8
Manlleu.C,	0	-	Puigreig,	7
St..Vicenç.Torelló,	0	-	Manresa	C,	6
Torelló.B,	5	-	Joanenc	B,	1
Berga	B,	2	-	Vic.Riuprimer.D,	1
OAR.Vic.B,	2	-	Gim.	Manresa	G,	7

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pGironella	....................4	 4	 0	 0	 19	 5	 12
	 2.-	Berga	B	..........................4	 3	 1	 0	 18	 6	 10
	 3.-	Manresa	C	....................4	 3	 0	 1	 30	 5	 9
	 4.-	Puigreig	........................4	 3	 0	 1	 21	 4	 9
	 5.-.Torelló.B..................... 4. 3. 0. 1. 23. 8. 9
	 6.-	Callús	............................4	 3	 0	 1	 16	 8	 9
	 7.-.St..Vicenç.Torelló....... 4. 2. 1. 1. 9. 12. 7
	 8.-	Gim.	Manresa	G	...........4	 2	 0	 2	 17	 13	 6
	 9.-	Cardona	........................4	 2	 0	 2	 14	 11	 6
	10.-	Joanenc	B	......................4	 2	 0	 2	 10	 10	 6
	11.-.Tona............................ 3. 1. 1. 1. 5. 10. 4
	12.-.Vic.Riuprimer.D......... 4. 0. 2. 2. 11. 18. 2
	13.-.Manlleu.C................... 4. 0. 1. 3. 7. 28. 1
	14.-	qSolsona	B	....................4	 0	 0	 4	 5	 25	 0
	15.-	qCastellnou	..................3	 0	 0	 3	 2	 22	 0
	16.-.qOAR.Vic.B................. 4. 0. 0. 4. 4. 26. 0

GRUP 9

Manlleu.D,	1	-	Granollers	C,	4
Vic.Riuprimer.E,	8	-	Centelles,	3
OAR.Vic.C,	4	-	Ametlla	V.,	2
Parets	D,	1	-	Sta.	Eulàlia	Ronçana,	4
St.	Feliu	Codines,	2	-	Riudeperes,	7
Tona.B,	2	-	Palautordera,	2
Cardedeu	B,	0	-	Mollet	D,	10
FUE.Vic,	5	-	Llinars,	2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pRiudeperes............... 4. 4. 0. 0. 33. 10. 12
	 2.-	Sta.	Eulàlia	Ronçana	...4	 4	 0	 0	 22	 10	 12
	 3.-	Granollers	C	.................4	 3	 1	 0	 17	 4	 10
	 4.-	Mollet	D	.......................3	 3	 0	 0	 22	 0	 9
	 5.-.FUE.Vic....................... 4. 2. 1. 1. 12. 7. 7
	 6.-	Llinars	...........................4	 2	 0	 2	 12	 7	 6
	 7.-.Vic.Riuprimer.E......... 4. 2. 0. 2. 24. 20. 6
	 8.-.Manlleu.D................... 4. 2. 0. 2. 10. 12. 6
	 9.-	St.	Feliu	Codines	.........4	 2	 0	 2	 11	 16	 6

	10.-	Palautordera	................4	 1	 1	 2	 15	 15	 4
	11.-	Ametlla	V.	.....................4	 1	 0	 3	 16	 18	 3
	12.-	Parets	D	........................4	 1	 0	 3	 9	 21	 3
	13.-.OAR.Vic.C................... 4. 1. 0. 3. 10. 27. 3
	14.-.qTona.B....................... 3. 0. 2. 1. 4. 7. 2
	15.-	qCardedeu	B	................4	 0	 1	 3	 5	 24	 1
	16.-.qCentelles................... 4. 0. 0. 4. 8. 32. 0

GRUP 32

Sta.	Eugènia	B,	3	-	Bell	Lloc	C,	7
Cornellà	Terro,	11	-	Vilablareix	E,	3
Porqueres	D,	1	-	St.	Gregori	B,	10
Unió	Girona	C,	3	-	Vall.del.Ter.B,	6
Bescanó,	4	-	Cassà	C,	0
Palamós	C,	2	-	Llagostera	C,	3
Comacros	C,	0	-	Girona	D,	2
Descansa:	Flaçà

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pSt.	Gregori	B...............5	 5	 0	 0	 51	 4	 15
	 2.-	Bell	Lloc	C	....................5	 4	 1	 0	 33	 9	 13
	 3.-	Girona	D	.......................5	 4	 0	 1	 26	 9	 12
	 4.-	Cornellà	Terro	.............5	 4	 0	 1	 39	 27	 12
	 5.-.Vall.del.Ter.B.............. 5. 4. 0. 1. 21. 12. 12
	 6.-	Comacros	C	..................5	 3	 0	 2	 34	 16	 9
	 7.-	Porqueres	D	.................4	 2	 1	 1	 13	 15	 7
	 8.-	Bescanó	.........................4	 2	 0	 2	 13	 13	 6
	 9.-	Llagostera	C	.................5	 2	 0	 3	 18	 29	 6
	10.-	Unió	Girona	C	..............4	 1	 0	 3	 10	 20	 3
	11.-	Vilablareix	E	................5	 1	 0	 4	 15	 27	 3
	12.-	Sta.	Eugènia	B	..............5	 1	 0	 4	 14	 32	 3
	13.-	Palamós	C	.....................4	 1	 0	 3	 6	 26	 3
	14.-	Flaçà	..............................4	 0	 0	 4	 9	 33	 0
	15.-	Cassà	C..........................5	 0	 0	 5	 3	 33	 0

GRUP 33

Les	Preses,	4	-	Besalú,	5
St.	Roc	Olot,	4	-	EF	Bosc	de	Tosca	D,	3
FUE	Olot	F,	9	-	Banyoles	D,	1
Porqueres	B,	11	-	Banyoles	At.,	3
EF.Ripollès.B,	10	-	La	Canya,	0
J.	St.	Pere	Màrtir	B,	13	-	Olot	At.,	3
Santjoanenc,	10	-	Castellfollit,	0
Descansa:	Vall.del.Ter.C

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pSantjoanenc	...............5	 5	 0	 0	 46	 8	 15
	 2.-	Porqueres	B	..................5	 5	 0	 0	 40	 7	 15
	 3.-	J.	St.	Pere	Màrtir	B	......5	 4	 0	 1	 38	 18	 12
	 4.-.Vall.del.Ter.C.............. 4. 3. 0. 1. 36. 12. 9
	 5.-	Besalú	...........................4	 3	 0	 1	 21	 15	 9
	 6.-.EF.Ripollès.B.............. 4. 2. 1. 1. 26. 14. 7
	 7.-	Castellfollit	..................5	 2	 1	 2	 26	 21	 7
	 8.-	FUE	Olot	F	...................5	 2	 1	 2	 18	 19	 7
	 9.-	EF	Bosc	de	Tosca	D	......4	 2	 0	 2	 17	 10	 6
	10.-	St.	Roc	Olot	..................5	 1	 1	 3	 18	 29	 4
	11.-	Les	Preses	.....................5	 1	 0	 4	 13	 29	 3
	12.-	Olot	At.	.........................5	 1	 0	 4	 13	 53	 3
	13.-	Banyoles	At.	.................4	 0	 2	 2	 17	 27	 2
	14.-	La	Canya	.......................4	 0	 0	 4	 2	 34	 0
	15.-	Banyoles	D	...................4	 0	 0	 4	 3	 38	 0

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ.  
GRUP 16

Moià	B,	6	-	FUE	Vic	B,	1
Pradenc,	7	-	Taradell	B,	1
St.	Quirze	Besora,	5	-	Osona	Sud	B,	3
Torelló	C,	0	-	OAR	Vic	D,	1
EF	Ripollès	C,	3	-	Calldetenes,	11
EP	Olot,	4	-	Manlleu	E,	3
Descansa:	Sta.	Eugènia,	Voltregà

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pCalldetenes	................4	 4	 0	 0	 38	 10	 12
	 2.-	Pradenc	.........................3	 3	 0	 0	 22	 2	 9
	 3.-	Sta.	Eugènia	.................3	 2	 1	 0	 17	 1	 7
	 4.-	Moià	B...........................4	 2	 0	 2	 15	 12	 6
	 5.-	St.	Quirze	Besora	.........3	 2	 0	 1	 15	 15	 6
	 6.-	EF	Ripollès	C................3	 2	 0	 1	 16	 18	 6
	 7.-	Voltregà	........................3	 2	 0	 1	 8	 11	 6
	 8.-	OAR	Vic	D	....................4	 2	 0	 2	 10	 17	 6
	 9.-	Taradell	B	.....................4	 2	 0	 2	 11	 22	 6
	10.-	EP	Olot..........................3	 1	 0	 2	 11	 14	 3
	11.-	Manlleu	E	.....................4	 1	 0	 3	 8	 15	 3
	12.-	FUE	Vic	B	.....................3	 0	 1	 2	 6	 15	 1
	13.-	Torelló	C	.......................3	 0	 0	 3	 4	 12	 0
	14.-	Osona	Sud	B	.................4	 0	 0	 4	 6	 23	 0

GRUP 17

Calldetenes	B,	7	-	FUE	Vic	C,	3
Pradenc	B,	11	-	Tona	C,	1
Riudeperes	B,	3	-	Osona	Sud,	2
Roda	de	Ter,	2	-	St.	Julià	Vilatorta,	9
Taradell,	4	-	Folgueroles,	3
Centelles	B,	1	-	Moià,	7
FUE	Vic	D,	10	-	Sta.	Eugènia	B,	0
Descansa:	Gurb

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pMoià	............................3	 3	 0	 0	 22	 5	 9
	 2.-	Pradenc	B	.....................4	 3	 0	 1	 25	 11	 9
	 3.-	Calldetenes	B	...............4	 3	 0	 1	 20	 10	 9
	 4.-	St.	Julià	Vilatorta	........4	 3	 0	 1	 18	 12	 9
	 5.-	Taradell	........................3	 2	 0	 1	 16	 7	 6
	 6.-	Folgueroles	..................3	 2	 0	 1	 14	 6	 6
	 7.-	Gurb	..............................3	 2	 0	 1	 9	 13	 6
	 8.-	FUE	Vic	D	.....................2	 1	 1	 0	 12	 2	 4
	 9.-	Centelles	B	...................3	 1	 1	 1	 12	 10	 4
	10.-	Osona	Sud	....................4	 1	 0	 3	 18	 17	 3
	11.-	Riudeperes	B	................2	 1	 0	 1	 4	 4	 3
	12.-	Roda	de	Ter	..................4	 1	 0	 3	 7	 29	 3
	13.-	FUE	Vic	C	.....................2	 0	 0	 2	 5	 10	 0
	14.-	Tona	C	...........................3	 0	 0	 3	 3	 19	 0
	15.-	Sta.	Eugènia	B	..............4	 0	 0	 4	 2	 32	 0

BENJAMÍ PREFERENT. 
GRUP 2

Mercantil,	2	-	St.	Cugat,	0
Vic.Riuprimer,	0	-	Cornellà,	6
Badalona,	5	-	EF	Premier	Barcelona,	3
Vilassar	Mar,	0	-	Barcelona	B,	6
Europa,	4	-	St.	Gabriel,	0
EF	Mataró,	4	-	FE	Grama,	3
Gavà,	0	-	Espanyol,	1
Damm,	3	-	Gim.	Manresa,	3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Barcelona	B	..................6	 6	 0	 0	 27	 4	 18
	 2.-	Damm	...........................6	 5	 1	 0	 21	 8	 16
	 3.-	Espanyol	.......................6	 5	 0	 1	 27	 5	 15
	 4.-	Mercantil	......................6	 5	 0	 1	 20	 6	 15
	 5.-	Gim.	Manresa	..............6	 4	 1	 1	 24	 16	 13
	 6.-	Cornellà	........................6	 4	 0	 2	 18	 9	 12
	 7.-	Badalona	.......................6	 3	 1	 2	 18	 15	 10
	 8.-	St.	Cugat	.......................6	 3	 0	 3	 13	 12	 9
	 9.-	Gavà	..............................6	 3	 0	 3	 8	 8	 9
	10.-	St.	Gabriel.....................6	 2	 0	 4	 14	 22	 6
	11.-	Europa	..........................6	 1	 1	 4	 11	 21	 4
	12.-.Vic.Riuprimer............ 6. 1. 0. 5. 12. 24. 3
	13.-	EF	Mataró	.....................6	 1	 0	 5	 11	 25	 3
	14.-	qVilassar	Mar...............6	 1	 0	 5	 6	 24	 3
	15.-	qEF	Premier	Barcelona	6	 1	 0	 5	 8	 29	 3
	16.-	qFE	Grama	....................6	 0	 2	 4	 11	 21	 2

GRUP 6

Vall.del.Ter	-	Bisbalenc	At.,	ajornat
EF	Gironès-Sàbat,	3	-	Peralada,	9
L’Escala,	4	-	St.	Celoni,	6
EF.Ripollès,	0	-	Torelló,	5
EF	Bosc	de	Tosca	B,	7	-	Figueres,	4
Quart,	5	-	Celrà,	2
FUE	Olot,	4	-	Vic.Riuprimer.B,	2
Descansa:	EF	Baix	Ter

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	St.	Celoni	......................6	 5	 1	 0	 35	 12	 16
	 2.-	Celrà	..............................6	 5	 0	 1	 38	 14	 15
	 3.-	FUE	Olot	.......................5	 4	 1	 0	 37	 13	 13
	 4.-	Quart	.............................5	 4	 1	 0	 31	 9	 13
	 5.-.Torelló........................ 6. 4. 1. 1. 28. 11. 13
	 6.-	L’Escala	.........................6	 4	 0	 2	 34	 23	 12
	 7.-	Figueres	........................6	 3	 1	 2	 36	 25	 10
	 8.-	Peralada	........................6	 3	 0	 3	 30	 19	 9
	 9.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......5	 2	 1	 2	 22	 24	 7
	10.-.Vic.Riuprimer.B......... 6. 1. 1. 4. 16. 27. 4
	11.-.EF.Ripollès................. 5. 1. 1. 3. 5. 18. 4
	12.-	EF	Baix	Ter	...................5	 0	 1	 4	 11	 22	 1
	13.-.Vall.del.Ter................. 5. 0. 1. 4. 11. 24. 1
	14.-	Bisbalenc	At.	................4	 0	 0	 4	 2	 38	 0
	15.-	EF	Gironès-Sàbat	.........6	 0	 0	 6	 9	 66	 0

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Granollers,	7	-	Mercantil	B,	0
Cardedeu,	3	-	Manlleu,	3
Caldes	Montbui,	3	-	Parets,	5
Mollet	B,	4	-	UB	Jabac	Terrassa	C,	5
Les	Franqueses,	4	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	3
Vic.Riuprimer.C,	3	-	Aqua	Hotel	B,	7
Martorelles,	2	-	St.	Cugat	D,	0
Vilanova	Vallès	-	Gim.	Manresa	E,	ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pParets	..........................5	 5	 0	 0	 27	 3	 15
	 2.-.Manlleu...................... 5. 4. 1. 0. 27. 4. 13
	 3.-	UB	Jabac	Terrassa	C	....5	 4	 1	 0	 22	 7	 13
	 4.-	Aqua	Hotel	B	...............5	 4	 0	 1	 29	 11	 12
	 5.-	Granollers.....................5	 4	 0	 1	 25	 11	 12
	 6.-	Cardedeu	......................5	 3	 1	 1	 15	 10	 10
	 7.-	Gim.	Manresa	E	...........4	 2	 2	 0	 15	 8	 8
	 8.-	St.	Cugat	D	...................5	 2	 1	 2	 13	 14	 7
	 9.-	Martorelles	..................5	 2	 0	 3	 10	 16	 6
	10.-	Mollet	B	........................5	 2	 0	 3	 13	 27	 6
	11.-	Mercantil	B	..................5	 1	 1	 3	 9	 18	 4
	12.-	Les	Franqueses	............5	 1	 0	 4	 6	 19	 3
	13.-.Vic.Riuprimer.C......... 5. 1. 0. 4. 10. 28. 3
	14.-	qCaldes	Montbui	.........5	 0	 1	 4	 7	 17	 1
	15.-	qUnif.	Sta.	Perpètua	...5	 0	 0	 5	 10	 26	 0
	16.-	qVilanova	Vallès	..........4	 0	 0	 4	 2	 21	 0

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Granollers	B,	0	-	Vallès	At.,	10
Llerona,	5	-	Finsobe,	4
Manlleu.B,	5	-	Canovelles,	6
Riudeperes,	5	-	Roda.de.Ter,	0
Palautordera,	0	-	Parets	E,	1
St.	Celoni	E,	1	-	OAR.Vic.B,	5
Cardedeu	B,	8	-	Ol.	La	Garriga,	2
Llinars,	0	-	FUE.Vic.B,	10

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pFUE.Vic.B.................. 4. 4. 0. 0. 38. 1. 12
	 2.-	Vallès	At.	......................4	 4	 0	 0	 31	 6	 12
	 3.-	Llerona	.........................4	 4	 0	 0	 23	 6	 12
	 4.-.Riudeperes................. 3. 3. 0. 0. 16. 4. 9
	 5.-	Canovelles	....................4	 3	 0	 1	 20	 9	 9
	 6.-.Manlleu.B................... 4. 3. 0. 1. 18. 10. 9
	 7.-.OAR.Vic.B................... 4. 2. 0. 2. 15. 10. 6
	 8.-	Cardedeu	B...................4	 1	 1	 2	 12	 18	 4
	 9.-	Llinars	...........................4	 1	 1	 2	 5	 24	 4
	10.-	Finsobe	.........................4	 1	 0	 3	 17	 15	 3
	11.-	Ol.	La	Garriga...............3	 1	 0	 2	 10	 14	 3
	12.-	Palautordera	................4	 1	 0	 3	 6	 19	 3
	13.-	Parets	E	.........................4	 1	 0	 3	 3	 19	 3
	14.-	qGranollers	B	...............4	 1	 0	 3	 3	 26	 3
	15.-	qSt.	Celoni	E.................4	 0	 0	 4	 5	 22	 0
	16.-.qRoda.de.Ter.............. 4. 0. 0. 4. 1. 20. 0

GRUP 12

FUE.Vic.,	0	-	Fruitosenc,	10
Gim.	Manresa	F,	1	-	Artés,	6
OAR.Vic,	11	-	Berga	B,	1
Pradenc,	5	-	Torelló.B,	1
Avià,	4	-	Joanenc	B,	3
Descansa:	Puigcerdà,	Manresa	D,	Gironella

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pOAR.Vic.................... 4. 4. 0. 0. 44. 1. 12
	 2.-	Fruitosenc	....................3	 3	 0	 0	 16	 0	 9
	 3.-	Artés	.............................4	 3	 0	 1	 21	 9	 9
	 4.-.Pradenc....................... 4. 3. 0. 1. 16. 6. 9
	 5.-	Avià	...............................3	 2	 0	 1	 9	 6	 6
	 6.-.FUE.Vic....................... 4. 2. 0. 2. 9. 26. 6
	 7.-	Gironella	.......................2	 1	 0	 1	 5	 7	 3
	 8.-	Gim.	Manresa	F	...........4	 1	 0	 3	 11	 18	 3
	 9.-.Torelló.B..................... 3. 1. 0. 2. 8. 17. 3
	10.-	Berga	B	..........................4	 1	 0	 3	 12	 22	 3
	11.-	qJoanenc	B....................2	 0	 0	 2	 5	 7	 0
	12.-	qPuigcerdà	...................3	 0	 0	 3	 3	 21	 0
	13.-	qManresa	D	..................2	 0	 0	 2	 0	 19	 0

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Castellfollit,	5	-	Sta.	Eugènia,	2
FUE	Vic	C,	2	-	Vall	d’en	Bas,	0
EF	Ripollès	B,	1	-	Moià,	8
OAR	Vic	C,	2	-	OAR	Vic	D,	3
Vall	del	Ter	B,	7	-	Manlleu	C,	2
EF	Bosc	de	Tosca,	1	-	Centellles,	7
Gurb,	6	-	FUE	Olot	C,	7

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pMoià	............................4	 4	 0	 0	 32	 9	 12
	 2.-	FUE	Olot	C	...................4	 4	 0	 0	 20	 7	 12
	 3.-	Centellles	.....................3	 3	 0	 0	 18	 4	 9
	 4.-	Gurb	..............................4	 3	 0	 1	 22	 9	 9
	 5.-	OAR	Vic	D	....................4	 3	 0	 1	 18	 6	 9
	 6.-	Castellfollit	..................4	 3	 0	 1	 16	 11	 9
	 7.-	Sta.	Eugènia	.................4	 2	 0	 2	 13	 11	 6
	 8.-	Manlleu	C.....................4	 1	 2	 1	 14	 18	 5
	 9.-	FUE	Vic	C	.....................4	 1	 1	 2	 9	 14	 4
	10.-	Vall	del	Ter	B	...............4	 1	 0	 3	 10	 19	 3
	11.-	OAR	Vic	C	....................4	 0	 1	 3	 5	 10	 1
	12.-	Vall	d’en	Bas	.................4	 0	 0	 4	 5	 21	 0
	13.-	EF	Ripollès	B	................3	 0	 0	 3	 9	 27	 0
	14.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........4	 0	 0	 4	 1	 26	 0

PREBENJAMÍ. GRUP 19

Vic.Riuprimer,	10	-	Gironella,	0
Fruitosenc,	5	-	Avià,	1
St.	Vicenç,	7	-	Solsona,	3
Berga,	2	-	Joanenc,	2
Navarcles,	4	-	Pirinaica,	6
Descansa:	Gim.	Manresa,	Sallent

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.Vic.Riuprimer............ 3. 3. 0. 0. 28. 0. 9
	 2.-	St.	Vicenç	......................3	 3	 0	 0	 24	 11	 9
	 3.-	Berga	.............................3	 2	 1	 0	 18	 7	 7
	 4.-	Joanenc	.........................3	 2	 1	 0	 11	 5	 7
	 5.-	Fruitosenc	....................3	 2	 0	 1	 16	 7	 6
	 6.-	Sallent	...........................3	 2	 0	 1	 14	 10	 6
	 7.-	Avià	...............................4	 2	 0	 2	 6	 13	 6
	 8.-	Pirinaica	.......................4	 1	 0	 3	 18	 22	 3
	 9.-	Gironella	.......................3	 1	 0	 2	 8	 13	 3
	10.-	Gim.	Manresa	..............2	 0	 0	 2	 1	 10	 0
	11.-	Navarcles	......................3	 0	 0	 3	 8	 25	 0
	12.-	Solsona	.........................4	 0	 0	 4	 7	 36	 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 5

La	Pera,	2	-	Tona,	3
OAR.Vic,	3	-	L’Estartit,	2
Racing	Blanenc,	3	-	Voltregà,	4
Vall	d’en	Bas,	1	-	Esplais,	2
Pontenc	B,	0	-	Cornellà	Terri,	2
Castellterçol,	0	-	FUE.Vic,	2
Descansa:	Roses

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pCornellà	Terri	............4	 4	 0	 0	 16	 1	 12
	 2.-.FUE.Vic....................... 3. 3. 0. 0. 17. 3. 9
	 3.-.Voltregà...................... 3. 3. 0. 0. 11. 7. 9
	 4.-.Tona............................ 4. 3. 0. 1. 9. 8. 9
	 5.-.OAR.Vic...................... 4. 2. 0. 2. 15. 8. 6
	 6.-.Castellterçol............... 4. 2. 0. 2. 8. 9. 6
	 7.-	L’Estartit	.......................4	 1	 0	 3	 9	 9	 3
	 8.-	Pontenc	B	.....................3	 1	 0	 2	 6	 6	 3
	 9.-	La	Pera	..........................3	 1	 0	 2	 6	 9	 3
	10.-	Racing	Blanenc	............3	 1	 0	 2	 7	 13	 3
	11.-	Esplais	...........................4	 1	 0	 3	 7	 18	 3
	12.-	Vall	d’en	Bas	.................2	 0	 0	 2	 1	 7	 0
	13.-	Roses	.............................3	 0	 0	 3	 5	 19	 0

GRUP 6

FUE.Vic.B,	5	-	Figaró,	2
EF	Mataró	B,	1	-	Cabrera,	3
Martorelles	-	Base	Montcada	B,	ajornat
St.	Juan	Montcada	-	Sant	Fost,	ajornat
La	Salut	Pere	Gol,	1	-	Fund.	Terrassa	B,	6
Cirera,	3	-	Molinos	B,	1
Descansa:	Premià

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pFund.	Terrassa	B	........3	 3	 0	 0	 24	 2	 9
	 2.-	Cabrera	.........................3	 3	 0	 0	 14	 3	 9
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	 3.-	Cirera	............................4	 3	 0	 1	 16	 8	 9
	 4.-	FUE	Vic	B	................... 3	 2	 0	 1	 12	 6	 6
	 5.-	Figaró	............................4	 2	 0	 2	 11	 18	 6
	 6.-	Premià	..........................2	 1	 0	 1	 8	 2	 3
	 7.-	EF	Mataró	B	.................2	 1	 0	 1	 7	 4	 3
	 8.-	La	Salut	Pere	Gol	.........4	 1	 0	 3	 10	 18	 3
	 9.-	Molinos	B	.....................4	 1	 0	 3	 9	 17	 3
	10.-	Martorelles	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Sant	Fost	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Base	Montcada	B	.........2	 0	 0	 2	 1	 11	 0
	13.-	St.	Juan	Montcada	.......3	 0	 0	 3	 2	 25	 0

FEMENÍ AMATEUR F7. GRUP 4

Porqueres,	0	-	Ripoll	At.,	4
Camallera,	6	-	Penya	Bons	Aires,	1
Olot	At.,	0	-	Base	Llagostera,	2
Les	Preses,	9	-	Bonmatí,	1
Descansa:	Corcó,	Vall	del	Ter,	PE	Montagut

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Les	Preses	.....................4	 4	 0	 0	 27	 2	 12
	 2.-	Ripoll	At.	................... 3	 3	 0	 0	 10	 3	 9
	 3.-	Camallera	.....................2	 2	 0	 0	 16	 1	 6
	 4.-	Vall	del	Ter	................ 3	 2	 0	 1	 12	 6	 6
	 5.-	Base	Llagostera	............3	 2	 0	 1	 8	 3	 6
	 6.-	PE	Montagut	................1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 7.-	Corcó	.......................... 3	 1	 0	 2	 11	 9	 3
	 8.-	Porqueres	.....................5	 1	 0	 4	 8	 30	 3
	 9.-	Penya	Bons	Aires	.........4	 0	 2	 2	 9	 20	 2
	10.-	Olot	At.	.........................4	 0	 1	 3	 4	 18	 1
	11.-	Bonmatí	........................4	 0	 1	 3	 6	 22	 1

GRUP 6

Lliçà	de	Vall,	2	-	Pradenc,	5
Llinars,	0	-	Alt	Berguedà,	6
Vallgorguina,	4	-	Bellavista	Milan,	3
Llavaners	-	Montmeló,	ajornat
At.	Riells,	6	-	Badia	del	Vallès,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	At.	Riells	.......................4	 4	 0	 0	 26	 4	 12
	 2.-	Alt	Berguedà	................4	 3	 1	 0	 16	 6	 10
	 3.-	Pradenc	...................... 4	 2	 1	 1	 12	 12	 7
	 4.-	Montmeló	....................3	 2	 0	 1	 14	 11	 6
	 5.-	Lliçà	de	Vall..................4	 2	 0	 2	 15	 13	 6
	 6.-	Badia	del	Vallès	...........4	 2	 0	 2	 10	 11	 6
	 7.-	Vallgorguina	................4	 2	 0	 2	 11	 13	 6
	 8.-	Bellavista	Milan	..........4	 1	 0	 3	 14	 16	 3
	 9.-	Llavaners	......................3	 0	 0	 3	 2	 15	 0
	10.-	Llinars	...........................4	 0	 0	 4	 4	 23	 0

FEMENÍ JUVENIL PREFERENT. 
GRUP 1

La	Roca	PBB,	2	-	Women’s	SS,	0
Levante	Las	Planas,	3	-	Girona,	2
Llerona,	2	-	Europa,	2
Sabadell,	0	-	Barcelona,	7
St.	Gabriel,	2	-	Vic	Riuprimer,	2
Espanyol,	4	-	Manu	Lanzarote,	0
Base	Reus,	0	-	Fontsanta-Fatjo,	3
Igualada,	3	-	Damm,	5

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Espanyol	.......................6	 5	 1	 0	 19	 3	 16
	 2.-	Barcelona	......................6	 5	 0	 1	 24	 3	 15
	 3.-	Damm	...........................6	 5	 0	 1	 17	 6	 15
	 4.-	Europa	..........................6	 4	 2	 0	 11	 7	 14
	 5.-	Fontsanta-Fatjo	...........6	 4	 1	 1	 18	 7	 13
	 6.-	Igualada	........................6	 3	 1	 2	 19	 15	 10
	 7.-	St.	Gabriel.....................6	 3	 1	 2	 15	 11	 10
	 8.-	Levante	Las	Planas	......6	 3	 1	 2	 11	 10	 10
	 9.-	Vic	Riuprimer	........... 6	 2	 2	 2	 17	 14	 8
	10.-	La	Roca	PBB	.................6	 2	 1	 3	 11	 13	 7
	11.-	Llerona	.........................6	 2	 1	 3	 7	 14	 7
	12.-	Manu	Lanzarote	..........6	 2	 0	 4	 9	 17	 6
	13.-	Women’s	SS	.................6	 1	 0	 5	 9	 13	 3
	14.-	Girona	...........................6	 1	 0	 5	 9	 19	 3
	15.-	qBase	Reus	...................6	 0	 1	 5	 6	 24	 1
	16.-	qSabadell	......................6	 0	 0	 6	 4	 30	 0

FEMENÍ JUVENIL PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

Manu	Lanzarote	C,	2	-	FUE	Cornellà	B,	1
FUE	Olot,	0	-	Llerona	B,	5
Pontenc,	3	-	St.	Gabriel	B,	4
Vic	Riuprimer,	0	-	Seagull	BDN,	4
Girona	B,	3	-	Torelló,	2
Sta.	Susanna,	3	-	Palautordera,	2
Fontsanta-Fatjo	B,	2	-	L’Estartit,	1
Vilassar	Mar,	1	-	Levante	Las	Planas	C,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pPontenc.......................5	 4	 0	 1	 25	 6	 12
	 2.-	Sta.	Susanna	.................5	 4	 0	 1	 16	 6	 12
	 3.-	Manu	Lanzarote	C	......5	 4	 0	 1	 11	 5	 12
	 4.-	St.	Gabriel	B	.................5	 4	 0	 1	 10	 8	 12
	 5.-	Girona	B	........................4	 3	 1	 0	 10	 3	 10
	 6.-	Vilassar	Mar	.................5	 3	 1	 1	 8	 6	 10
	 7.-	Seagull	BDN	.................5	 2	 2	 1	 9	 3	 8
	 8.-	Palautordera	................5	 2	 1	 2	 11	 9	 7
	 9.-	Llerona	B	......................4	 2	 0	 2	 10	 9	 6
	10.-	Fontsanta-Fatjo	B	........5	 2	 0	 3	 6	 9	 6
	11.-	L’Estartit	.......................5	 1	 1	 3	 10	 13	 4
	12.-	Levante	Las	Planas	C	..5	 0	 4	 1	 7	 10	 4
	13.-	FUE	Cornellà	B	............5	 1	 1	 3	 5	 16	 4
	14.-	qTorelló	..................... 5	 0	 2	 3	 9	 15	 2
	15.-	qVic	Riuprimer	......... 5	 0	 1	 4	 5	 13	 1
	16.-	qFUE	Olot	....................5	 0	 0	 5	 2	 23	 0

FEMENÍ JUVENIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 7

Llerona	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	ajornat
Ol.	Can	Fatjo	B,	6	-	Centelles,	0
St.	Feliu	Codines,	1	-	Castellar,	2
OAR	Vic,	2	-	Sabadell	B,	0
Vallgorguina	-	Mollet,	pendent
Palautordera	B	-	Aristoi,	ajornat
Cerdanyola	Vallès,	8	-	La	Roca	PBB,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCerdanyola	Vallès	.....4	 3	 1	 0	 22	 5	 10
	 2.-	Sabadell	B	.....................4	 3	 0	 1	 15	 3	 9
	 3.-	OAR	Vic	..................... 3	 3	 0	 0	 8	 0	 9
	 4.-	Castellar	.......................4	 3	 0	 1	 13	 6	 9
	 5.-	Unif.	Sta.	Perpètua......3	 2	 1	 0	 10	 3	 7
	 6.-	Llerona	.........................3	 2	 0	 1	 14	 10	 6
	 7.-	La	Roca	PBB	.................4	 2	 0	 2	 9	 15	 6
	 8.-	Mollet	...........................3	 1	 1	 1	 2	 2	 4
	 9.-	Ol.	Can	Fatjo	B	.............4	 1	 0	 3	 8	 13	 3
	10.-	St.	Feliu	Codines	.........3	 0	 1	 2	 2	 5	 1
	11.-	Aristoi	...........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Vallgorguina	................2	 0	 0	 2	 2	 8	 0
	13.-	Palautordera	B	.............3	 0	 0	 3	 2	 14	 0
	14.-	Centelles	.................... 4	 0	 0	 4	 3	 26	 0

FEMENÍ CADET. GRUP 5

Castellar	-	Taradell,	ajornat
Martorelles,	3	-	Badia	del	Vallès,	5
Mercantil,	10	-	Aristoi,	0
Vallès	At.,	2	-	Bellavista	Milan,	0
Base	Montcada,	1	-	St.	Juan	Montcada,	2
Planadeu-Roureda	-	Llano	de	Sabadell,	
pendent
Descansa:	OAR	Vic

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mercantil	......................3	 3	 0	 0	 28	 4	 9
	 2.-	Planadeu-Roureda	......3	 3	 0	 0	 23	 3	 9
	 3.-	Llano	de	Sabadell	........3	 3	 0	 0	 20	 1	 9
	 4.-	St.	Juan	Montcada	.......4	 3	 0	 1	 14	 11	 9
	 5.-	Martorelles	..................3	 2	 0	 1	 19	 7	 6
	 6.-	Taradell	..................... 3	 2	 0	 1	 10	 4	 6
	 7.-	Castellar	.......................1	 1	 0	 0	 7	 2	 3
	 8.-	OAR	Vic	..................... 3	 1	 0	 2	 8	 11	 3
	 9.-	Badia	del	Vallès	...........3	 1	 0	 2	 9	 14	 3
	10.-	Vallès	At.	......................4	 1	 0	 3	 6	 20	 3
	11.-	Aristoi	...........................2	 0	 0	 2	 1	 15	 0
	12.-	Base	Montcada	............4	 0	 0	 4	 3	 27	 0
	13.-	Bellavista	Milan	..........4	 0	 0	 4	 2	 31	 0

GRUP 6

Jov.	St.	Pere	Màrtir,	1	-	Tordera,	6
Base	Vilobí,	2	-	Ripoll	At,	5
Bescanó,	0	-	Palafrugell,	2
Penya	Bons	Aires,	4	-	Torelló,	5
Aro,	2	-	Palafolls,	3
Descansa:	Caldes	Malavella

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Tordera	.........................5	 4	 1	 0	 36	 7	 13
	 2.-	Torelló	....................... 4	 4	 0	 0	 21	 6	 12
	 3.-	Palafrugell	...................5	 3	 2	 0	 21	 8	 11
	 4.-	Ripoll	At	.................... 4	 3	 0	 1	 21	 9	 9
	 5.-	Aro	................................5	 1	 2	 2	 14	 15	 5
	 6.-	Palafolls	........................3	 1	 1	 1	 5	 6	 4
	 7.-	Base	Vilobí	...................5	 1	 1	 3	 20	 24	 4
	 8.-	Bescanó	.........................5	 1	 0	 4	 16	 26	 3
	 9.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......3	 1	 0	 2	 10	 24	 3
	10.-	Caldes	Malavella	.........3	 0	 1	 2	 6	 25	 1
	11.-	Penya	Bons	Aires	.........4	 0	 0	 4	 9	 29	 0

FEMENÍ INFANTIL PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

La	Roca	PBB,	0	-	Igualada	B,	2
Fontsanta-Fatjo	B,	4	-	Llerona,	6
FUE	Cornellà	B,	0	-	OAR	Vic,	1
Sta.	Susanna,	3	-	Seagull	BDN,	2
St.	Gabriel	-	Vall	d’en	Bas,	pendent
Mollet	-	Espanyol,	ajornat
Cirera,	2	-	Manu	Lanzarote,	2
Vilassar	Mar	-	Girona,	pendent

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Llerona	.........................5	 5	 0	 0	 29	 11	 15
	 2.-	OAR	Vic	..................... 5	 5	 0	 0	 17	 4	 15
	 3.-	Espanyol	.......................4	 4	 0	 0	 40	 2	 12
	 4.-	Igualada	B	....................5	 3	 1	 1	 11	 8	 10
	 5.-	Girona	...........................4	 3	 0	 1	 19	 13	 9
	 6.-	Fontsanta-Fatjo	B	........5	 2	 1	 2	 19	 14	 7
	 7.-	Seagull	BDN	.................5	 2	 1	 2	 9	 15	 7
	 8.-	La	Roca	PBB	.................5	 2	 0	 3	 7	 12	 6
	 9.-	Manu	Lanzarote	..........5	 1	 2	 2	 15	 24	 5
	10.-	Mollet	...........................4	 1	 1	 2	 15	 17	 4
	11.-	FUE	Cornellà	B	............5	 1	 1	 3	 11	 14	 4
	12.-	Sta.	Susanna	.................5	 1	 1	 3	 9	 14	 4
	13.-	Cirera	............................5	 1	 1	 3	 9	 16	 4
	14.-	qSt.	Gabriel	..................4	 1	 0	 3	 4	 14	 3
	15.-	qVilassar	Mar...............4	 0	 1	 3	 2	 17	 1
	16.-	qVall	d’en	Bas...............4	 0	 0	 4	 7	 28	 0

FEMENÍ INFANTIL. SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 6

La	Roca	PBB,	2	-	Torelló,	4
Llerona	C,	7	-	Caldes	Montbui,	9
Unif.	Sta.	Perpètua,	5	-	Valles	At.,	1

Vic	Riuprimer,	10	-	St.	Julià	Vilatorta,	0
Fund.	Terrassa	C,	3	-	Palautordera,	6
Centelles,	10	-	Folgueroles,	1
Descansa:	OAR	Vic	B,	St.	Feliu	Codines

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	......... 4	 3	 1	 0	 24	 4	 10
	 2.-	Torelló	....................... 3	 3	 0	 0	 21	 3	 9
	 3.-	Unif.	Sta.	Perpètua......3	 3	 0	 0	 19	 2	 9
	 4.-	Palautordera	................4	 2	 1	 1	 18	 8	 7
	 5.-	La	Roca	PBB	.................3	 2	 0	 1	 17	 4	 6
	 6.-	OAR	Vic	B	.................. 2	 2	 0	 0	 11	 3	 6
	 7.-	Centelles	.................... 4	 2	 0	 2	 18	 12	 6
	 8.-	Caldes	Montbui	...........3	 1	 0	 2	 12	 20	 3
	 9.-	St.	Feliu	Codines	.........3	 1	 0	 2	 5	 13	 3
	10.-	Fund.	Terrassa	C	.........4	 1	 0	 3	 15	 24	 3
	11.-	Valles	At.	......................4	 1	 0	 3	 7	 19	 3
	12.-	St.	Julià	Vilatorta	...... 3	 1	 0	 2	 3	 21	 3
	13.-	Llerona	C	......................2	 0	 0	 2	 8	 15	 0
	14.-	Folgueroles	..................4	 0	 0	 4	 2	 32	 0

GRUP 10

Palau-Plegamans	-	Centelles	B,	pendent
Mollet	B,	1	-	St.Quirze	Vallès,	3
Fund.	Terrassa,	9	-	P.	Barc.	Barcino	B,	0
Sabadell	B,	4	-	OAR	Vic	C,	0
U.	Sta.	Perpètua	B,	1	-	Masnou	At.	B,	1
La	Romanica,	2	-	Barberà	Andalucia,	4
Descansa:	Llano	de	Sabadell,	Cerdanyola	
Vallès

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSabadell	B	...................4	 4	 0	 0	 30	 1	 12
	 2.-	Fund.	Terrassa	.............4	 3	 0	 1	 22	 5	 9
	 3.-	Llano	de	Sabadell	........3	 3	 0	 0	 13	 3	 9
	 4.-	Barberà	Andalucia	......4	 3	 0	 1	 12	 14	 9
	 5.-	Cerdanyola	Vallès	.......3	 2	 0	 1	 16	 9	 6
	 6.-	OAR	Vic	C	.................. 4	 2	 0	 2	 11	 8	 6
	 7.-	Centelles	B	................. 2	 1	 0	 1	 7	 5	 3
	 8.-	Palau-Plegamans	.........3	 1	 0	 2	 5	 12	 3
	 9.-	P.	Barc.	Barcino	B	.........3	 1	 0	 2	 5	 13	 3
	10.-	St.Quirze	Vallès	...........4	 1	 0	 3	 6	 16	 3
	11.-	U.	Sta.	Perpètua	B	.......3	 0	 1	 2	 3	 13	 1
	12.-	Masnou	At.	B	...............3	 0	 1	 2	 3	 19	 1
	13.-	Mollet	B	........................2	 0	 0	 2	 2	 8	 0
	14.-	La	Romanica	................2	 0	 0	 2	 3	 12	 0

FEMENÍ ALEVÍ PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

Vall	d’en	Bas	B,	6	-	Cal	Aguido,	0
FUE	Olot,	1	-	Vall	d’en	Bas,	4
Cassà,	3	-	Monells,	2
Porqueres,	5	-	Gerunda	B,	1
Cabanes,	1	-	Gerunda,	1
Racing	Blanenc,	7	-	FUE	Olot	B,	3
Descansa:	Breda,	Ripoll	At.

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Racing	Blanenc	............5	 4	 0	 1	 30	 14	 12
	 2.-	Cabanes	........................4	 3	 1	 0	 28	 2	 10
	 3.-	Gerunda	........................4	 3	 1	 0	 32	 8	 10
	 4.-	Vall	d’en	Bas	.................3	 3	 0	 0	 22	 2	 9
	 5.-	Vall	d’en	Bas	B	.............4	 3	 0	 1	 20	 13	 9
	 6.-	Ripoll	At.	................... 4	 2	 0	 2	 29	 21	 6
	 7.-	FUE	Olot	.......................4	 2	 0	 2	 15	 15	 6
	 8.-	Porqueres	.....................5	 2	 0	 3	 14	 20	 6
	 9.-	Cal	Aguido	...................4	 1	 1	 2	 10	 15	 4
	10.-	Cassà	.............................4	 1	 1	 2	 8	 21	 4
	11.-	Breda	.............................3	 1	 0	 2	 5	 19	 3
	12.-	qMonells.......................4	 0	 0	 4	 6	 21	 0
	13.-	qGerunda	B	..................3	 0	 0	 3	 2	 22	 0
	14.-	qFUE	Olot	B	.................3	 0	 0	 3	 6	 34	 0

FEMENÍ ALEVÍ SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

Fund.	Terrassa	B,	2	-	Sinera,	4
La	Romanica,	2	-	Sta.	Susanna,	4
Guineueta,	2	-	Jov.	Teia,	2
Torelló	B,	0	-	Premià,	7
Vilassar	Mar	-	Llavaneres,	pendent
P.	Barc.	Barcino,	11	-	EF	Mataró,	1
Descansa:	Llerona	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSta.	Susanna	...............4	 4	 0	 0	 19	 7	 12
	 2.-	Premià	..........................4	 3	 1	 0	 20	 4	 10
	 3.-	P.	Barc.	Barcino	............3	 3	 0	 0	 23	 3	 9
	 4.-	La	Romanica	................4	 2	 1	 1	 17	 9	 7
	 5.-	Llavaneres	....................3	 2	 0	 1	 19	 7	 6
	 6.-	Llerona	C	......................3	 2	 0	 1	 10	 10	 6
	 7.-	Guineueta.....................4	 1	 1	 2	 8	 16	 4
	 8.-	Vilassar	Mar	.................2	 1	 0	 1	 15	 6	 3
	 9.-	Fund.	Terrassa	B	..........4	 1	 0	 3	 16	 16	 3
	10.-	Sinera	............................3	 1	 0	 2	 8	 13	 3
	11.-	Torelló	B	.................... 4	 1	 0	 3	 3	 18	 3
	12.-	Jov.	Teia	........................4	 0	 1	 3	 2	 25	 1
	13.-	EF	Mataró	.....................4	 0	 0	 4	 2	 28	 0

GRUP 6

La	Roca	PBB	B,	4	-	Castellterçol,	1
Llerona	B,	10	-	Llavaneres	B,	0
Torelló	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	ajornat
Vàllès	At.,	8	-	Palautordera,	4
Moià	-	Palau-Plegamans,	ajornat
Centelles,	2	-	OAR	Vic,	4
Descansa:	Mollet,	Vic	Riuprimer

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pOAR	Vic	................... 4	 4	 0	 0	 24	 7	 12
	 2.-	Vic	Riuprimer	........... 3	 3	 0	 0	 19	 2	 9
	 3.-	La	Roca	PBB	B	..............4	 3	 0	 1	 18	 7	 9
	 4.-	Torelló	....................... 3	 2	 0	 1	 23	 4	 6
	 5.-	Mollet	...........................3	 2	 0	 1	 20	 8	 6
	 6.-	Llerona	B	......................4	 2	 0	 2	 23	 22	 6
	 7.-	Unif.	Sta.	Perpètua......2	 1	 0	 1	 9	 4	 3
	 8.-	Centelles	.................... 2	 1	 0	 1	 7	 5	 3
	 9.-	Vàllès	At.	......................2	 1	 0	 1	 10	 10	 3
	10.-	Castellterçol	.............. 3	 1	 0	 2	 10	 13	 3
	11.-	Palau-Plegamans	.........1	 0	 0	 1	 0	 10	 0
	12.-	Moià	........................... 2	 0	 0	 2	 1	 15	 0
	13.-	Palautordera	................3	 0	 0	 3	 9	 30	 0
	14.-	Llavaneres	B	.................4	 0	 0	 4	 0	 36	 0

FEMENÍ BENJAMÍ.  
GRUP 2

Women’s	SS,	1	-	P.	Barc.	Barcino,	4
St.	Esteve	Palaut.,	5	-	La	Roca	PBB,	5
Llerona,	4	-	EE	Guineueta,	2
St.	Quirze	Vallès,	2	-	Vic	Riuprimer,	4
Centelles,	4	-	St.	Andreu,	2
Descansa:	Seagull	BDN,	Sabadell,	OAR	Vic

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Centelles	.................... 4	 3	 1	 0	 18	 4	 10
	 2.-	P.	Barc.	Barcino	............4	 3	 1	 0	 16	 2	 10
	 3.-	Vic	Riuprimer	........... 3	 3	 0	 0	 24	 2	 9
	 4.-	Women’s	SS	.................3	 2	 0	 1	 19	 6	 6
	 5.-	EE	Guineueta	...............4	 2	 0	 2	 20	 14	 6
	 6.-	Sabadell	........................1	 1	 0	 0	 8	 2	 3
	 7.-	Llerona	.........................1	 1	 0	 0	 4	 2	 3
	 8.-	St.	Quirze	Vallès	..........4	 1	 0	 3	 9	 10	 3
	 9.-	St.	Andreu	....................4	 1	 0	 3	 10	 20	 3
	10.-	St.	Esteve	Palaut.	.........2	 0	 1	 1	 7	 10	 1
	11.-	La	Roca	PBB	.................4	 0	 1	 3	 5	 35	 1
	12.-	Seagull	BDN	.................1	 0	 0	 1	 0	 10	 0
	13.-	OAR	Vic	..................... 3	 0	 0	 3	 2	 25	 0

Futbol Sala

DIVISIÓ HONOR.  
GRUP 1

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCiutat	de	Mataró	.......5	 4	 0	 1	 26	 11	 12
	 2.-	pMontornès	B	..............5	 3	 1	 1	 20	 10	 10
	 3.-	Vilamajor	......................5	 3	 0	 2	 19	 16	 9
	 4.-	St.	Julià	Ramis	.............4	 3	 0	 1	 17	 14	 9
	 5.-	Castellar	.......................5	 3	 0	 2	 21	 21	 9
	 6.-	Parets	............................5	 2	 1	 2	 28	 21	 7
	 7.-	Girona	...........................5	 2	 1	 2	 17	 13	 7
	 8.-	Sta.	Coloma	..................3	 2	 1	 0	 11	 7	 7
	 9.-	Vacarisses	.....................4	 2	 1	 1	 16	 17	 7
	10.-	Pineda	Mar...................5	 2	 1	 2	 18	 22	 7
	11.-	Manlleu	..................... 5	 2	 0	 3	 20	 20	 6
	12.-	St.	Cugat	.......................5	 1	 1	 3	 20	 27	 4
	13.-	qBadalona	.....................4	 1	 1	 2	 12	 23	 4
	14.-	qLloret	..........................5	 1	 0	 4	 12	 11	 3
	15.-	qSt.	Joan	At.	.................4	 1	 0	 3	 15	 22	 3
	16.-	qRipollet	B	...................5	 1	 0	 4	 10	 27	 3

SEGONA DIVISIÓ.  
BCN 1

At.	Català	-	Aiguafreda,	ajornat
Racing	Pineda,	3	-	Palau	PB,	1
Hummel	Alella	B,	2	-	Prats	Lluçanès,	4
Arenys	de	Mar,	7	-	Ciutat	Granollers,	5
Sta.	Perpètua,	4	-	St.	Vicentí,	2
St.	Cebrià	Vallalta,	10	-	Castellterçol,	4
Ciutat	Mataró	B,	4	-	Premià	Dalt	B,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pPalau	PB	.....................3	 2	 0	 1	 15	 7	 6
	 2.-	pPrats	Lluçanès	......... 3	 2	 0	 1	 15	 8	 6
	 3.-	rSt.	Vicentí	...................3	 2	 0	 1	 16	 10	 6
	 4.-	Racing	Pineda	..............3	 2	 0	 1	 14	 8	 6
	 5.-	Aiguafreda................. 2	 2	 0	 0	 10	 4	 6
	 6.-	Ciutat	Mataró	B	...........3	 2	 0	 1	 12	 10	 6
	 7.-	Arenys	de	Mar	.............3	 2	 0	 1	 11	 13	 6
	 8.-	Sta.	Perpètua................3	 2	 0	 1	 12	 15	 6
	 9.-	St.	Cebrià	Vallalta	.......3	 1	 0	 2	 15	 16	 3
	10.-	Ciutat	Granollers	........3	 1	 0	 2	 14	 16	 3
	11.-	Castellterçol	.............. 3	 1	 0	 2	 12	 16	 3
	12.-	qAt.	Català....................2	 1	 0	 1	 5	 9	 3
	13.-	qPremià	Dalt	B	............3	 0	 0	 3	 7	 15	 0
	14.-	qHummel	Alella	B	.......3	 0	 0	 3	 6	 17	 0

TERCERA DIVISIÓ.  
BCN 2

Unión	Llagostense,	3	-	Masnou	B,	1
Manlleu	B,	3	-	Base	Montcada	C,	2
PB	Montmeló	-	Llinars,	ajornat
Vall	de	Tenes	B	-	Quatre	Camins,	ajornat
Palauenc,	4	-	Parets	B,	3
Descansa:	Ciutat	Granollers	B,	Tiana	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pUnión	Llagostense	....3	 3	 0	 0	 11	 7	 9
	 2.-	pCiutat	Granollers	B	...2	 2	 0	 0	 12	 2	 6
	 3.-	Manlleu	B	.................. 3	 2	 0	 1	 10	 8	 6
	 4.-	Palauenc	.......................3	 2	 0	 1	 11	 10	 6
	 5.-	Llinars	...........................2	 1	 0	 1	 4	 2	 3
	 6.-	Masnou	B	.....................3	 1	 0	 2	 8	 8	 3
	 7.-	Parets	B	.........................2	 1	 0	 1	 6	 6	 3
	 8.-	PB	Montmeló	...............2	 1	 0	 1	 5	 6	 3
	 9.-	Base	Montcada	C	.........3	 1	 0	 2	 7	 10	 3
	10.-	Tiana	C..........................2	 0	 0	 2	 5	 7	 0
	11.-	Vall	de	Tenes	B	............2	 0	 0	 2	 3	 8	 0
	12.-	Quatre	Camins	............1	 0	 0	 1	 2	 10	 0

BCN 11

Vedruna	Puigcerdà,	2	-	Cubelles,	2
Vilomara	B,	10	-	Font-Rubí,	1
Moià,	4	-	St.	Sadurní	B,	2
Masquefa,	2	-	Santpedor	B,	5
Vicentí,	2	-	Ordal,	3
Descansa:	Torrelavit,	Joves	Vilobí

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCubelles......................3	 2	 1	 0	 8	 3	 7
	 2.-	pVedruna	Puigcerdà	...3	 2	 1	 0	 8	 4	 7
	 3.-	Joves	Vilobí	..................2	 2	 0	 0	 11	 4	 6
	 4.-	Santpedor	B..................2	 1	 1	 0	 9	 6	 4
	 5.-	St.	Sadurní	B	................3	 1	 1	 1	 9	 10	 4
	 6.-	Vilomara	B	...................3	 1	 0	 2	 13	 10	 3
	 7.-	Masquefa	......................3	 1	 0	 2	 11	 11	 3
	 8.-	Moià	........................... 3	 1	 0	 2	 5	 6	 3
	 9.-	Ordal	.............................2	 1	 0	 1	 6	 9	 3
	10.-	Font-Rubí	.....................3	 1	 0	 2	 3	 15	 3
	11.-	Torrelavit	.....................2	 0	 2	 0	 5	 5	 2
	12.-	Vicentí	..........................3	 0	 0	 3	 3	 8	 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ.  
BCN 1

Parets,	3	-	La	Garriga,	5
Manlleu,	11	-	PB	Montmeló,	0
Lloret,	1	-	Vilamajor,	8
Palafolls,	10	-	Quart,	0
Descansa:	Riudellots,	Malgrat,	St.	Quirze	
Vallès	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pLa	Garriga...................3	 3	 0	 0	 20	 6	 9
	 2.-	rRiudellots	...................2	 2	 0	 0	 11	 2	 6
	 3.-	Parets	............................3	 2	 0	 1	 11	 6	 6
	 4.-	Manlleu	..................... 3	 1	 0	 2	 14	 6	 3
	 5.-	Palafolls	........................2	 1	 0	 1	 11	 4	 3
	 6.-	Vilamajor	......................2	 1	 0	 1	 9	 3	 3
	 7.-	PB	Montmeló	...............2	 1	 0	 1	 9	 11	 3
	 8.-	Malgrat	.........................2	 1	 0	 1	 3	 8	 3
	 9.-	Quart	.............................2	 1	 0	 1	 3	 12	 3
	10.-	St.	Quirze	Vallès	B	......2	 0	 0	 2	 2	 9	 0
	11.-	Lloret	............................3	 0	 0	 3	 2	 28	 0

BCN 2

EP	Sabadell,	5	-	Futsal	Terrassa,	1
Manlleu	B,	1	-	Olesa	B,	7
Matadepera,	0	-	Babar,	20
Fund.	Terrassa,	1	-	Polinyà,	1
Can	Cuyas	-	Vincit-Provençalenc,	ajornat
Genesis	-	Vallseca	C,	ajornat
St.	Quirze	Vallès,	2	-	Sabadell	C,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSt.	Quirze	Vallès	........3	 3	 0	 0	 10	 2	 9
	 2.-	rEP	Sabadell	................3	 2	 0	 1	 23	 6	 6
	 3.-	Genesis	.........................2	 2	 0	 0	 11	 3	 6
	 4.-	Babar	.............................2	 1	 1	 0	 21	 1	 4
	 5.-	Olesa	B	..........................2	 1	 1	 0	 9	 3	 4
	 6.-	Sabadell	C.....................3	 1	 1	 1	 6	 3	 4
	 7.-	Polinyà	..........................3	 1	 1	 1	 6	 10	 4
	 8.-	Fund.	Terrassa	.............3	 0	 3	 0	 4	 4	 3
	 9.-	Vincit-Provençalenc	...2	 0	 1	 1	 3	 4	 1
	10.-	Futsal	Terrassa	............2	 0	 1	 1	 3	 7	 1
	11.-	Manlleu	B	.................. 3	 0	 1	 2	 3	 26	 1
	12.-	Can	Cuyas	....................1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	13.-	Vallseca	C	.....................2	 0	 0	 2	 0	 7	 0
	14.-	Matadepera	..................1	 0	 0	 1	 0	 20	 0

Handbol

TERCERA DIVISIÓ. GRUP B

Vic,	36	-	St.	Just,	28
Júnior,	25	-	Cardedeu	B,	33
Castellbisbal,	27	-	GEiEG,	26
Pau	Casals,	25	-	Montgrí,	24
Santpedor,	32	-	Ripollet,	25

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Vic	.............................. 5	 5	 0	 0	 161	 122	 10
	 2.-	Cardedeu	B...................5	 4	 1	 0	 130	 111	 9
	 3.-	GEiEG	............................5	 4	 0	 1	 144	 99	 8
	 4.-	St.	Just	..........................5	 3	 0	 2	 130	 131	 6
	 5.-	Castellbisbal	................5	 3	 0	 2	 134	 136	 6
	 6.-	Santpedor	.....................5	 2	 0	 3	 136	 147	 4
	 7.-	Pau	Casals	....................5	 1	 1	 3	 115	 126	 3
	 8.-	Júnior	............................5	 1	 0	 4	 129	 141	 2
	 9.-	Montgrí	........................5	 1	 0	 4	 107	 126	 2
	10.-	Ripollet	.........................5	 0	 0	 5	 98	 145	 0
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Divendres, un 
homenatge 
per reflexionar
Sagi Raurell

Periodista

Aquest diven·
dres Gurb viurà 
un homenatge 
a Pere Casacu·
berta. Tot i que 
des de l’Ajun·

tament es presenta l’acte 
amb un títol exagerada·
ment fred, “Exposició mul·
timèdia”, que ningú dubti 
que la gent que emplenarà 
aquest divendres el teatre 
del Molí de l’Esperança 
hi assistirà per retre un 
merescut homenatge a 
un dels grans mites de 
l’esport. Probablement 
la denominació oficial de 
l’acte va lligada, de manera 
inconscient i de bracet, 
amb aquest caràcter català 
on massa sovint una mal 
utilitzada humilitat fa 
que ens esforcem a treure 
mèrits a esdeveniments 
dels quals hauríem de pre·
sumir amb gran altivesa.

Si en Pere, a tall d’exem·
ple, hagués nascut en el 
país on va conquerir el 
títol, és més que probable 
que algun pavelló o algun 
carrer de New Jersey ja 
portaria el seu nom.

El tribut i reconeixe·
ment d’aquest divendres 
és conseqüència i resultat 
d’una gran feina feta des 
de l’anonimat, i al llarg de 
molts mesos, per un col·
lectiu heterogeni d’amics 
personals i esportistes, 
que no cal descobrir ara, i 
que serà el mateix Pere el 
que s’encarregarà de fer·
ho públic quan ell cregui 
oportú. Una vegada més, 
però, la iniciativa ciuta·
dana s’ha avançat a les 
institucions. Unes corpo·
racions que massa sovint 
també deixen de fer coses 
per aquesta ximpleria de 
pensar que podria no ser 
políticament correcte.

La proesa del 1984 va 
transcendir per diferents 
aspectes l’àmbit osonenc. 
Només cal repassar la 
premsa de l’època per 
corroborar que el que es 
va viure va ser un esde·
veniment únic i que no 
ha tingut repetició. Unes 
gràcies molt especials a les 
figures de l’esport estatal 
que han confirmat la seva 
presència a l’homenatge. 
I gràcies també a Ramon 
Besa per presentar·ho. 
Unes gràcies, a més, escri·
tes en majúscules, que a 
vegades també ens costa 
saber donar les gràcies!

Prats de Lluçanès

Laia Miralpeix

Fa pocs mesos que està en el càrrec. 
Com va?

Una cosa molt nova, però bé. Hem 
entrat unes quantes persones noves a 
la junta, amb moltes ganes i amb nous 
projectes. 

Per exemple?
Un dels més importants que tenim per 

davant és recuperar el futbol femení i 
potenciar·lo. Ens estan sortint moltes 
jugadores per jugar a futbol 7, i de cara 
a la temporada vinent ens plantegem 
fer futbol 11 i el que intentem fer és la 
igualtat. El mateix que fem pel futbol 
masculí s’ha de fer pel femení. 

Quants equips femenins tenen ara?
Un de futbol 7, amb unes 14 o 15 

jugadores. Quan vam estar a la Primera 
Divisió Catalana, el femení es va desfer, 
llavors vam estar una temporada sense 
i després es va arrencar amb futbol 7, 
però amb la pandèmia pel mig va quedar 
tot tallat. 

Va ser una llàstima la dissolució de 
l’equip femení. Per davant només hi 
havia Vic Riuprimer i Manlleu.

També hem de tocar de peus a terra. 
Som Prats de Lluçanès, que estem molt 
allunyats del que és Vic, Manlleu, Tore·
lló... tenim poc més de 2.000 habitants i 
ens hem de nodrir del Lluçanès, perquè 
venir aquí costa molt. 

Com arriba a la presidència?
Sempre havia estat vinculat al club 

com a entrenador i fa molts anys havia 
estat a la junta. I amb el canvi de junta, 
m’ho van comentar, i no em va costar 
gaire decidir·me. 

Les dues últimes temporades el pri-
mer equip masculí ha tingut l’ascens a 
tocar. A la tercera serà la vençuda?

L’objectiu ni les dues passades ni 
aquesta era l’ascens a Segona Catalana, 
però si la dinàmica ens hi porta, els pri·

mers interessats són els jugadors. Però 
hem de ser conscients de qui som, la 
nostra categoria per naturalesa és la que 
som ara, la Tercera Catalana, i fa uns 
anys estàvem a Quarta i patint. No és 
cap pressió de la junta ni una exigència, 
i si anem a Segona, hi anirem amb els 
que som: amb la majoria de gent de casa 
i del Lluçanès. 

L’èxit de l’equip és que s’ha fet un 
equip del poble...

Portem uns anys que el futbol base 
ens ha crescut molt. També s’ha de dir 
que Sant Bartomeu, Olost, Sant Feliu 
Sasserra, Sant Boi no tenen equip i això 
no és bo i és dolent pel Lluçanès. Ara 

amb el primer equip tenim 25 fitxes i 
ens estem plantejant de fer un Quarta 
Catalana la temporada vinent, perquè 
hi ha molts jugadors que no els podem 
donar entrada al primer equip. L’em·
branzida és gran perquè tenim molts 
equips de futbol base, que penso que ara 
està en el millor moment. Però falten 
aquests equips sèniors dels altres pobles 
que donaven molta més vida al Lluçanès 
perquè sabies que hi havia sortida per a 
tothom. 

Quants equips tenen de futbol base?
Ara ho tenim molt bé. Fa tres anys 

va entrar David Berengueres, que és el 
nou coordinador, i tenim dos prebenja·

mins, dos benjamins, tres alevins, dos 
infantils, un cadet i un juvenil. Per tant, 
tenim 11 equips de base que, repeteixo, 
ens nodrim de tots els pobles del Llu·
çanès, més els dos sèniors (masculí i 
femení).  

Estan entre Osona i el Bages. Venen 
a fitxar per les dues bandes?

Sí, aquest és el problema. Fins i tot 
ens han tocat jugadors havent començat 
la temporada. El problema és federatiu, 
la FCF no hauria de deixar fer tants 
equips, si no és per la gent de cada 
poble. 

En els darrers anys s’estan fent obres 
a les instal·lacions...

Fa un any que vam fer els vestidors, 
que hem estrenat aquesta temporada, i 
sabem que l’Ajuntament està estudiant 
canviar la gespa perquè s’ha fet vella i 
també estan fent millores contínues. 
Tenir les instal·lacions ben adequades 
és molt important. 

A banda de les competicions, quines 
activitats fan?

Volem fer un àlbum de cromos del 
Pradenc, la darrera vegada que es va fer 
fa 10 anys, i també iniciatives de capta·
ció de socis. 

Porta molta feina ser president?
Molta, a tots els de la junta, perquè 

són moltes reunions, estar disponible 
quasi les 24 hores del dia, però ens hi 
hem ficat perquè hem volgut i s’han de 
fer coses. No ens pararem aquí, van sor·
tint projectes i es van fent. 

Tot i que acaba de començar, el dia 
que plegui de president, quin Pradenc 
li agradaria deixar?

Un club principalment ple de vida 
futbolística, en el sentit que hi hagues·
sin el màxim d’equips possibles, que la 
institució fos forta (parlant de base) i 
continuar donant totes les eines perquè 
els jugadors se sentin còmodes i bé en 
el club. I també econòmicament bé, com 
l’hem trobat. En definitiva, mantenir·ho.

“El futbol base del 
Pradenc es nodreix del 
Lluçanès però és dolent 

que Sant Bartomeu, 
Olost, Sant Feliu 

Sasserra i Sant Boi no 
tinguin equip” 

Josep Paré

President del
FC Pradenc

“S’ha de fer el mateix pel 
masculí que pel femení”
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ActivitAts Novembre

tot el mes de novembre

“il·lustracions i pensaments”.
Exposició de Josep Salvans.
Espai Perot Rocaguinarda, de 
dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda.

espai Guaita! (Centre Cívic).
Amor, aquarel·la de Teresa 
Jeanneret.

Dissabte 6 i diumenge 7

Olost es mou
cap de setmana d’activitats 
esportives i culturals.

Dissabte 6

De 9 a 13.00 mercat de 2a mà a la 
plaça Major.

De 10 a 14.00 visites guiades a 
l’espai Perot rocaguinarda.
Reserves de l’Escape Room a 
https.//equipamentsolost.cat/
escaperoom

A les 17.30 a la plaça Major,
correfoc infantil i tot seguit,
correfoc pels carrers del poble.
A càrrec d’Els Cremats d’Olost.

A les 21.00 al camp de futbol vell, 
sopar Popular. Venda anticipada 
de tiquets als dos forns d’Olost.

A partir de les 22h
Versions amb Trinxats i Sicuta.

Diumenge 7

De 9 a 13.00 1a cronoescalada 
a sant Adjutori. Inscripcions

a tramitolost@olost.cat
Organitza CE Via Fora.

A les 17.00 al Centre Cívic,
inauguració del rocòdrom
i xerrada Què s’amaga sota 
l’aigua dels estanys d’alta 
muntanya? A càrrec de Mireia 
Bartrons.

Dilluns 8

A les 17.00 a la biblioteca,
Petit o gran? Amb la Companyia 
Albert Vinyes. Bibliobús
Tagamanent.

Divendres 12

A les 18.00 al Centre Cívic,
Xarxa de Coneixements - Grup 
d’Estudi de Plantes Salvatges. 
Presentació de LA cAmAmiLLA.
Propietats, beneficis i receptes.

Diumenge 14

A les 18.00 a Olost,
De Dona a Dona: cartes de 
llibertat a les beguines. A càrrec 
de Dones que cremen romaní.

Divendres 19

A les 19.00 a la biblioteca,
Xarxa de Coneixements.
Xerrada sobre consum de 
proximitat a càrrec de La Xella.

Dimecres 24

A les 17.00h a la biblioteca,
Conte de la biblioteca.
La caiguda de la Dona del cel.

Dijous 25

Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència 
envers les dones.
A les 19.00 davant de l’Ajuntament, 
Lectura del manifest.

Encesa d’espelmes per recordar 
les víctimes del 2021.

Divendres 26

A les 18.30 a la biblioteca,
Club de lectura Olost. La gent de 
Hemsö, d’August Strindberg.

Diumenge 28

Cicle de Teatre al Lluçanès per a 
joves d’11 a 18 anys.
A les 18.00 al Centre Cívic,
vull ser algú!, de la companyia 
Frec a Frec. Entrada gratuïta.
Reserves a https://ja.cat/JMwV
o al 699 20 05 44.

Dilluns 29 de novembre

A les 18.00 a la biblioteca,
com Nos tornem, espectacle 
de poesia interpretat per Gisela 
Figueres. Bibliobús Tagamanent.

AKELARRE
The Feliuettes
Direcció: Míriam Escurriola
Direcció musical: Gerard Sesé

Dissabte 13 de novembre de 2021 a les 19.00
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
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La Torre d’Oristà

Roser Reixach

George Freginald es presen-
ta com a creador de tota la 
música pop-rock del segle XX 
i part de l’actual. És el líder i 
cantant del Col·lectiu Musico-
foll, una banda de músics que 
segons explica van ser autors 
de temes que “van establir les 
bases de molts dels gèneres 
musicals abans que aquests 
existissin” i que durant molts 
anys es va mantenir a l’ombra. 
Freginald afegeix que molts 
reconeguts grups han rebut 
premis per les cançons que 
ells van compondre, però que 
no pot dir quins són “perquè 
signo contractes de confiden-
cialitat”. A més, remarca que 
no se senten hereus de ningú, 
ans al contrari, “hem ajudat 
molts artistes, i comptaríem 
amb els dits de la mà els que 
no han tingut cap contacte 
amb nosaltres”. Especifica que 
sempre havien cedit les seves 
composicions a canvi d’una 
remuneració econòmica, però 
que en els darrers anys es 
van veure obligats a sortir de 
l’anonimat perquè la recapta-
ció havia anat a menys. 

Aquest personatge de ficció 
d’arrels lluçanenques es va 
donar a conèixer a finals del 
2014, i és molt popular a les 

Més enllà d’un personatge
George Freginald, personatge de ficció d’arrels lluçanenques, és el cantant del Col·lectiu Musicofoll

xarxes socials, on periòdica-
ment penja les seves creaci-
ons videogràfiques. En aques-
tes recupera temes diversos 
de la història del pop i del 
rock però també d’altres més 
tradicionals passats pel filtre 
del grup, sovint amb tocs psi-
codèlics i amb molt d’humor. 
A més compta a vegades amb 
la complicitat de prestigiosos 
artistes com el compositor i 
cantant nord-americà Peter 
Stampfel, “amb qui vam gra-

var una versió de la cançó Si 
tu vas al cel amb patinet l’any 
passat i amb qui tenim pre-
vista enguany una nova col-
laboració”. Anteriorment, el 
2015 havia estat Lloll Bertran 
qui els havia acompanyat en 
un videoclip enregistrat a 
Oristà on interpretaven La 
rumba de les caramelles. 

Freginald recorda que a 
l’inici de la nova etapa la 
banda va oferir algunes de 
les seves gravacions inèdites, 

entre altres una versió punk 
del Caga tió el 2014, i a l’any 
següent el mix titulat El dijous 
llarder/Quan els sants van des-
filant en versió rock o l’ha-
vanera La Bella Lola. A part, 
remarca que a la temporada 
2016-2017 van participar en 
un espai, batejat com a Cata-
lina Ràdio, dins el programa 
Interferències de Catalunya 
Ràdio i que llavors, en ser ja 
un artista més mediàtic, “vaig 
ser present al lliurament dels 

Premis Enderrock el 2017 i 
a la gala dels Premis Gaudí 
el 2019”. Igualment aquell 
mateix any van actuar al Kon-
vent, a Cal Rosal, compartint 
programació amb Pau Riba.

Freginald explica que el 
Col·lectiu Musicofoll el for-
men persones amb qui s’ha 
anat trobant i amb les quals 
des d’un primer moment hi 
ha hagut molta afinitat. Ells 
són Oriol Phieliu (piano), 
Marky Valeronne (guitarra), 
Kim Krimsong (percussió), 
Bartomeu Farigola (poesia i 
ballaruga) i dos germans de 
l’Empordà (bateria i baix), 
“que són una incorpora-
ció recent i de qui només 
puc dir que són parents 
de Salvador Dalí”. A més a 
més al col·lectiu també hi 
intervenen Willhem LeFoll 
(pirotècnia), Albert Castle-
Painter, “que se’n va anar de 
safari i no l’hem vist més”, i 
un bateria de Sant Bartomeu 
del Grau “a qui fa poc hem 
perdut la pista”. 

Tot plegat, un garbuix amb 
aires surrealistes però que no 
els desanima a tirar endavant 
amb nous projectes innova-
dors: “La idea és anar creant 
fins a una edat molt avançada, 
com el nostre estimat Peter 
Stampfel, que als 83 anys 
encara treballa”.

LLUÇANÈS
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George Freginald, en un indret del Lluçanès
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Sant Bartomeu del Grau

Roser Reixach

Les primeres dades cone-
gudes de l’església de Sant 
Jaume de Fonollet daten del 
1257, tot i que possiblement 
la seva construcció va ser 
molt anterior. Així ho va 
explicar Xavier Costa, doctor 
en Història Medieval, en la 
visita guiada a aquesta ermita 
situada a l’oest del municipi 
davant la masia del mateix 
nom. Segons Costa, l’edifici 
permet resseguir nombrosos 
elements distintius de l’èpo-
ca en què va ser construït i 
per això va anar explicant 
algunes peculiaritats del seu 
estil, com la planta rectan-
gular capçada amb un absis 
semicircular, la coberta amb 
volta de canó reforçada per 
un arc toral, les arcuacions 
cegues a l’exterior de l’absis 
o la finestra cruciforme a la 
façana principal. També va 
ressaltar que la construc-
ció “presenta la solidesa i 
sobrietat característiques de 
l’anomenat romànic llom-
bard” i que com tantes altres 

Viatge al Lluçanès romànic
Una visita a Sant Jaume de Fonollet enceta el cicle “Les joies del romànic del Lluçanès”

esglésies d’aquesta tipologia 
originàriament deuria tenir 
les parets arrebossades i 
pintades. Igualment va fer 
esment que era de les esglesi-
oles que havien sofert poques 
modificacions pel pas dels 

segles. Això és degut, va pun-
tualitzar, al fet que va perdre 
la independència parroquial i 
es va convertir en sufragània 
de Sant Bartomeu del Grau. 
Aquest fet va propiciar que no 
hi hagués gaire interès a fer-

hi grans inversions, va afegir. 
D’aquesta manera només cal 
fer esment actualment d’al-
gunes petites reformes com el 
cas de l’antic campanar d’es-
padanya, al qual s’hi incorpo-
rà una teulada sostinguda per 

pilars a mode de comunidor, 
o l’obertura d’una entrada de 
cara al sud quan es va tapar la 
primitiva que estava situada 
a ponent. A part, com a curi-
ositat, va destacar el forrellat 
de la porta d’accés, amb unes 
decoracions geomètriques 
que combinen línies i punts. 

L’historiador va fer contí-
nues referències al context 
històric que va afavorir 
l’aparició d’aquestes petites 
esglésies i al possible origen 
dels termes parroquials en 
zones rurals com el Lluçanès. 
També va ressaltar el paper 
que van jugar-hi diferents 
senyors feudals, que exhibien 
sempre que podien “la seva 
força, la seva capacitat bèl·lica 
i la seva capacitat econòmica”, 
aquesta darrera a través del 
finançament de construccions 
de castells o esglésies. 

Aquesta va ser la primera 
visita emmarcada dins el 
cicle “Les joies del romànic 
del Lluçanès”, organitzat des 
del Consorci del Lluçanès 
i finançat per la Diputació 
amb la col·laboració de Cases 
d’Oliba. Les properes cites 
d’aquest any en curs seran a la 
cripta/tribuna d’Oristà i Sant 
Salvador de Bellver, a Sant 
Boi de Lluçanès, i el primer 
trimestre del 2022 es visita-
ran Sant Pere de Serrallonga 
a Alpens, Sant Andreu de 
Llanars a Prats de Lluçanès i 
el monestir de Lluçà.
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Un moment de la visita a l’exterior del temple, al qual també es va poder accedir
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Prats de Lluçanès

Roser Reixach

El 5 d’octubre de 1833 el pra-
denc Josep Galceran Escrigas 
va llançar el primer crit a 
Catalunya en favor de Carles 
V. Feia pocs dies que havia 
mort Ferran VII i la seva filla 
Isabel esdevenia així reina 
d’Espanya. El seu naixement, 
tres anys abans, va fer que el 
seu pare revoqués la llei sàli-
ca, per la qual només podien 
regnar descendents mascu-
lins. A causa de la minoria 
d’edat de la monarca, la seva 
mare, Maria Cristina, va 
haver d’exercir de regent, un 
càrrec que més endavant va 
assumir el general Baldome-
ro Espartero. Aquest fet oca-
sionà un greu enfrontament 
entre els anomenats isabelins 
i carlins –uns, partidaris de la 
jove reina i els altres, del seu 
oncle Carles Maria Isidre de 
Borbó– i donà lloc a la prime-
ra carlinada que esdevindria 
una autèntica guerra civil i 
que s’allargà fins al 1876 amb 
la segona i tercera guerres 
carlines. 

Josep Galceran i els seus 
fills, Jeroni i Josep Anton 
Galceran Terrés, tots veïns de 
Prats de Lluçanès, tingueren 
un destacat paper en aquest 
llarg conflicte, uns fets que 
s’expliquen detalladament 
en el llibre Els Galceran de 
Prats de Lluçanès. Idealistes, 
herois o bandolers?, que es 
va presentar en el marc de 
les Jornades Europees de 
Patrimoni. L’autor, Joan 
Anton Abellán, va ressaltar 
algunes curiositats de la vida 
d’aquests tres personatges i 
dels seus descendents, part 
dels quals van acabar a l’exi-
li. Abellán va explicar entre 

“Els Galceran van tenir una gran 
transcendència en la història del país”

altres anècdotes que Josep 
Anton, que va cursar estudis 
eclesiàstics, va coincidir a la 
parròquia de Vinyoles d’Orís 

amb Jacint Verdaguer i que, 
impulsat per les seves fermes 
conviccions polítiques, va 
deixar un temps el sacerdoci 

per incorporar-se a la batalla. 
Acabada la Tercera Guerra 
Carlina retornà de nou al 
seu càrrec, i va morir a Vic 

el 1908 com a rector de la 
Pietat. Del seu germà Jeroni, 
mort al mas La Coma d’Orís, 
va destacar el seu nome-
nament com a comandant 
general de la Província de 
Barcelona. També va parlar 
de l’estada d’Alfons Carles de 
Borbó a Cal Camps de Prats 
de Lluçanès o de l’empreso-
nament de part de la família 
a la casa rectoral durant un 
parell d’anys.

En el llibre es fa esment a 
més d’algunes reconegudes 
batalles succeïdes al Lluçanès 
com la d’Alpens el 1873 dins 
la Tercera Guerra Carlina, 
on va morir el brigadier 
Cabrinetty, o l’Acció de Prats 
l’any següent, vora la serra 
del Grau, on es comptabi-
litzaren entre morts i ferits 
unes 2.000 persones. Abellán 
va concloure que la família 
Galceran estava molt arrelada 
al poble i que pels seus ideals 
van perdre tots els seus béns 
i propietats, afegint que no 
només es tracta d’una nissaga 
destacable a escala local sinó 
de “gran transcendència en 
la història del nostre país”. 
L’acte, que es va iniciar amb 
la interpretació del Roman-
ço del Galceran per part de 
Manel Gost i Josep Riera, va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde de Prats de Lluça-
nès, Jordi Bruch; l’editor Llu-
ís Vila i una àmplia represen-
tació de la família Galceran. 
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Un moment de la presentació del llibre, el passat dia 10 d’octubre, amb l’actuació de Manel Gost i Josep Riera

Un llibre sobre aquesta nissaga pradenca explica les vicissituds d’aquesta família de carlins
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Lluís Soler es posa en la pell d’un ac-
tor veterà que està a punt de sortir 
a escena. Davant el mirall, l’assalten 
els dubtes sobre allò a què ha dedicat 

la seva vida: el teatre. I sobre el valor 
mateix de la paraula, tema nuclear 
de l’obra de Víctor Sunyol, l’autor de 
‘Birnam’, l’adaptació teatral de la qual 

es va presentar divendres a L’Atlànti-
da. L’actor de Manlleu diu que també 
ha tingut els seus dubtes, però ara ma-
teix no pensa a deixar l’escenari. 

“No te’n canses mai, del teatre”
Lluís Soler porta a Vic l’obra ‘Birnam’ i diu que per ara no pensa deixar els escenaris, com el seu protagonista

Vic

Jordi Vilarrodà

Tot i que el text escrit per ell 
mateix al web de L’Atlàntida 
(que tornin els programes 
de mà, si us plau!) ho podria 
suggerir, Lluís Soler no està 
cansat del teatre ni pensa 
deixar l’escena, com l’actor 
que interpreta a Birnam. 
L’espectacle sí que porta el 
seu segell personal: Soler 
va agafar un text de Víctor 
Sunyol que inicialment no 
estava pensat per al teatre i 
en va fer ell mateix l’adap-
tació que ara interpreta. I 
admet que “quan en Víctor 
Sunyol em va passar el text 
i me’l vaig llegir, era un 
moment que tenia dubtes 
sobre la professió”. Parlem 
de fa set anys, quan es va 
publicar a LaBreu Edicions.

L’actor que té dubtes i en 
busca el perquè és “agrada-
ble de representar” però no 
s’identifica amb el moment 
que viu l’actor manlleuenc. 
“No te’n canses mai, és una 
feina agradable i que t’om-
ple molt, però et preguntes 
si ara que arribem al darrer 
terç de la vida estaria bé 
trobar alguna altra cosa que 
no sigui treballar”. Als seus 
67 anys i amb un bagatge 
extraordinari, considera que 
fer teatre és un privilegi, 
tot i que “no deixa de ser un 
ofici”. Ara mateix, ell té pro-
jectes de futur: Birnam tanca 
una etapa a Vic, però tornarà 
als escenaris l’any que ve, 
i també Tres germanes, on 
es posa sota les ordres de 
Julio Manrique i comparteix 
escenari amb el vigatà Ivan 
Benet, farà temporada nova-
ment al Teatre Lliure. Fins 
i tot hi ha un projecte nou: 
Red, un text de John Logan 
sobre els dos darrers anys de 
la vida del gran pintor Mark 
Rothko. “Segons com, ara és 
quan ho disfrutes més per-
què tens moltes claus per fer 
bé aquest ofici: ara que estic 
bé a l’escenari, puc estar-hi 
una mica més”. Quan arribi 
el moment de la retirada, que 
sembla encara llunyà, Soler 
voldria que fos un mutis 
sortint d’escena sense soroll: 
“Desaparèixer, i que no se 
n’assabenti ningú”. 

Birnam ha estat un 
d’aquells projectes personals 
que Lluís Soler emprèn de 
tant en tant, lluny dels èxits 

A
LB

ER
T

 L
LI

M
O

S

Lluís Soler, en una de les escenes inicials de ‘Birnam’ divendres, a L’Atlàntida
 

“Maleït Shakespeare, que bo que ets!”
La crisi existencial d’un actor de teatre, per parlar del sentit de la vida

‘Birnam’, de Víctor 
Sunyol. Adaptació: Lluís 
Soler. Direcció: Joan 
Roura. Intèrpret: Lluís 
Soler. L’Atlàntida, Vic. 
Divendres, 29 d’octubre 
de 2021.

Vic

Carme Rubio

Divendres s’estrenava 
a Vic Birnam, de Víctor 
Sunyol, una obra que s’ha 
cuinat a foc lent. Segons 
va comentar l’autor en el 
seu dia, l’havia treballat 
durant set anys i va sortir 
publicada el 2014. Una obra 

de gènere indefinit, però amb 
la marca d’haver estat escrita 
per un poeta: novel·la, assaig 
filosòfic, revisió de l’estat 
del teatre contemporani? 
Reflexió existencial d’un vell 
actor, balanç vital d’un poeta 
a la seva maduresa? Crítica a 
la buidesa del nostre temps, 
estudi sobre la pervivència 
del teatre de Shakespeare? 
El seu gènere és indefinit, sí, 
però això no perjudica gens 
la potència del text, carregat 
d’intenció, documentat i ace-
rat, com correspon a la marca 
de la casa. Ben aviat es va 
veure la possibilitat de repre-
sentar el text i de seguida es 
va comptar amb un dels grans 

intèrprets de l’escena catala-
na, un Lluís Soler engrescat 
en el projecte des del primer 
moment. L’actor hi ha partici-
pat en l’adaptació, calia alleu-
gerar l’original, transformar-
lo en material dramàtic. I el 
resultat ha reeixit plenament. 
Després d’haver sobreviscut 
també a la calamitat de la 
pandèmia, Birnam comença 
de nou el seu camí de difusió, 
que es preveu llarg i fructífer. 
No ha estat un triomf fulgu-
rant, però és fàcil preveure’l 
durador i ferm.

L’escena se situa al came-
rino on un actor, que també 
ha dirigit comèdies, es pre-
para per actuar en el paper 

secundari del rei Duncan a 
Macbeth. Havia interpretat 
papers més importants, 
però ara la seva participa-
ció es limitarà a una breu 
aparició en les primeres 
escenes, poc abans de morir 
assassinat. Assegut davant 
del mirall, per maquillar-
se, comença a repassar les 
frases del seu text, però el 
que surt de la seva ment 
és un discurs a raig, un sol-
liloqui impactant, que anirà 
alternant amb tot el ritual 
d’exercicis físics, de movi-
ment i sonors habituals de 
la seva professió i amb el 
canvi de vestuari. No troba 
sentit a les paraules –tema 
significatiu tant de la poe-
sia de Sunyol com de tot el 
teatre contemporani– ni 
a l’existència mateixa. Les 
referències, dirigides sobre-
tot a Shakespeare, s’estenen 
a altres autors dramàtics, 
a poetes, narradors i direc-
tors de cinema. Quan no es 
troba sentit a res ni se sap 
quin és el lloc d’un només 
queda o abandonar-ho tot 
o potser tornar als orígens, 
als clàssics: Sòfocles, Èsquil, 
Beckett… Joan Roura ha 
controlat el bon treball 
escènic, que en cap moment 
és estàtic. Soler sap posar 
en joc tots els registres per 
fer lleuger i entenedor un 
text ric i dens. El recurs de 
la veu en off que va indicant 
el temps que li queda al 
personatge per sortir a esce-
na és clau per graduar de 
forma creixent la tensió de 
l’obra i del públic, que veu 
escolar-se els minuts, com 
la sorra entre els dits de la 
mà. I el clímax culmina en 
el darrer moment, deixant 
el final obert. Tot i que és 
una obra de factura cent per 
cent osonenca, aquesta és 
una producció singular que 
ha de trencar fronteres i 
mereix ser traduïda, expor-
tada i coneguda  arreu.

de taquilla. De la mateixa 
manera que va voler conver-
tir el Canigó de Verdaguer o 
El comte Arnau de Sagarra 
en recitals poètics que han 
donat la volta al país i que, de 
fet, no desapareixen mai del 
seu repertori. Aquí va agafar 
el text de Víctor Sunyol i el 
va condensar fins arribar a 

60 minuts comprimits de tea-
tre sobre el teatre. Un altre 
amic, Joan Roura, el va aju-
dar a posar-ho en solfa, i ara 
fa unes setmanes han tingut 
la sort de presentar-ho a la 
Biblioteca de Catalunya, l’es-
pai de la companyia La Perla 
29. També “un privilegi”, diu 
Soler. A banda dels qüestio-

naments de fons, li permet 
traslladar a l’escenari aquest 
moment íntim en què l’actor 
–sol al seu camerino– es va 
posant en situació abans de 
sortir. “Cadascú fa el que pot, 
en aquest moment”. Exercicis 
de veu, d’escalfament del 
cos, vestir-se, maquillar-se... 
A les representacions de 

Birnam tot això passa davant 
dels ulls dels espectadors, 
mentre el regidor li va can-
tant el temps que queda 
perquè s’aixequi el teló. Un 
moment que Lluís Soler ha 
viscut milers de vegades i 
que, per ara, no pensa deixar 
de viure, almenys durant uns 
quants anys més. 
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Teatre d’alta intensitat 
Seva acull l’estrena de ‘Camps de maduixes’, l’adaptació creada a Osona de la novel·la de Jordi Sierra

Seva

Jordi Vilarrodà

L’entrada és trepidant, a 
ritme de música electrònica 
i ambient de festa i disco. I 
a partir d’aquí el ritme ja no 
baixa: Camps de maduixes 
és una intensa posada en 
escena, en menys d’una hora, 
d’un relat de Jordi Sierra i 
Fabra que ha marcat les últi-
mes generacions de l’ESO a 
Catalunya. Segurament per-
què els parla de la seva reali-
tat i en el seu llenguatge. 

Camps de maduixes evita el 
judici moral sobre un tema, 
el consum de droga i els 
seus efectes, que encara és 
plenament actual. Traslladar 
a escena l’argument de la 
novel·la, centrat en una noia 
que entra en coma per haver 
consumit droga sintètica, 
requeria una certa habilitat 
dramatúrgica que ha estat a 
càrrec de Josep M. Diéguez, i 
també imaginació de la direc-
ció, que signa Gemma Sastre. 
Les escenes se succeeixen 
a ritme ràpid, sense deixar 
gairebé ni respirar els espec-
tadors d’aquesta nit d’estre-
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L’actriu Ivette Callís, al centre, en una de les primeres escenes de l’obra ‘Camps de maduixes’

na, a La Polivalent de Seva. 
A partir del moment inicial, 
l’impacte de saber que la 
Lucy està en coma, es va 
alternant l’abans i el després: 
com s’ha arribat al moment 
crític i com reacciona el seu 
entorn. Els personatges es 

desdoblen en els papers dels 
amics i d’altres (els camells, 
el pare...). La mateixa vícti-
ma, interpretada per Ivette 
Callís, parla des del seu estat 
de coma. Tot plegat, s’acon-
segueix sense que l’especta-
dor perdi en cap moment el 

fil: quan l’actriu de Seva s’ai-
xeca de la llitera, a tothom li 
queda clar que en realitat el 
seu cos continua allà estirat. 
Laia Monforte, Pau Muner, 
Abel Reyes i Sònia Sánchez 
retraten una muntanya rus-
sa d’emocions. I tot plegat, 

s’aconsegueix amb un mínim 
de recursos escenogràfics, 
gairebé limitats a una llitera 
i unes cadires. La resta, és a 
càrrec de la llum i el so, i del 
suport auxiliar d’una pan-
talla. I sobretot, de la força 
dels mateixos actors. 

XY estrena ‘Desglaç’, documental     
que anticipa el segon disc del duet

Vic El festival de cinema documental In-Edit, que aquests 
dies té lloc a Barcelona, ha estat la plataforma d’estrena de 
la producció Desglaç, amb què el duet osonenc XY anticipa 
el que serà el seu segon disc. El violoncel·lista Marçal Ayats 
i la cantant Laura Cruells han concebut un treball en què el 
mateix procés d’enregistrament forma part de l’obra, i s’ha 
dut a terme en llocs tan singulars com un observatori, un 
pou de gel o un far–moment que recull la fotografia amb 
Laura Cruells–. De fet, els espais esdevenen un tercer ins-
trument del disc, i per això han volgut que en quedés cons-
tància en imatges. Aitor Urbaneja ha estat el realitzador 
del documental, que té una durada de 53 minuts i compta 
amb la participació de l’enginyer de so i productor Joel 
Condal. La importància del lloc en cada una de les peces es 
concreta també en el documental, en què no s’ha intervin-
gut per modificar-los amb il·luminacions afegides. Desglaç 
s’ha pogut veure als cinemes Aribau fins aquest diumenge. 
Segons Marçal Ayats, està previst que el nou disc surti a la 
llum a principis de desembre. Aquest serà el segon treball 
del duet, que va debutar amb Equilibri (Música Global, 
2016), també produït per Joel Condal. 

Públic adult per 
a un text adreçat 
als més joves
Seva El públic que omplia 
la meitat de La Polivalent, 
aquest dissabte a Seva, era 
d’una mitjana d’edat supe-
rior a la que va adreçada 
l’obra (la protagonista, per 
exemple, és una noia que 
celebra la festa dels seus 
18 anys). Es tractava de 
l’estrena, i, per tant, una 
representació diferent, 
excepcional. I llargament 
aplaudida al final, quan els 
actors van saludar men-
tre se sentia la música de 
Strawberry Fields de Beat-
les, la cançó que dona títol 
a la novel·la de Jordi Sierra 
i Fabra. A partir d’ara, ha 
de tenir vida sobretot en 
circuits que atreguin els 
joves, molts dels quals 
hauran llegit el relat. Un 
dels que recorden entre les 
lectures obligatòries que 
han fet a l’institut. I això ja 
diu molt. 
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Folgueroles recupera la biblioteca
Tindrà el caràcter de ‘sala de lectura’ i s’ubica als baixos del Centre Cultural, al qual se li volen donar més usos
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A l’esquerra, el parlament d’inauguració de l’alcalde, Xavier Roviró, a la Sala Mirador, que s’ha adaptat per fer-hi actes. A la dreta, un aspecte de la nova Sala de Lectura Verdaguer, a la planta baixa

Folgueroles

Jordi Vilarrodà

Se n’ha de dir sala de lectura 
perquè Folgueroles té massa 
pocs habitants per tenir una 
biblioteca considerada ofici-
alment com a tal. Però és un 
espai on hi ha llibres per al 
préstec o la lectura in situ, i 
que tindrà un horari regular 
d’obertura de quatre hores 
cada tarda. La nova Sala de 
Lectura Verdaguer –que no 
deixa de ser un servei de 
biblioteca– es va inaugurar 
divendres a la planta baixa 
del Centre Cultural, donant 
continuïtat a una llarga 
voluntat del poble.

Tal com va recordar Carme 
Torrents, regidora de Cul-
tura, el primer esment a la 
intenció de crear una bibli-

oteca a Folgueroles data del 
maig del 1936, relacionada 
amb el projecte del museu 
dedicat a Verdaguer que no 
va arribar a fer-se realitat a 
causa de l’esclat de la Guer-
ra Civil. En el dietari de les 
bibliotecàries de Vic d’aquell 
any hi consta que escriuen 
“al senyor Rubió” [Jordi 
Rubió i Balaguer, organitza-
dor del Servei de Bibliote-
ques Populars] per concretar 
detalls del que havia de ser 
una filial a Folgueroles. 
Amb aquesta mateixa idea 
es reprèn el projecte després 
de la guerra, i l’any 1945 es 
posava en marxa, al primer 
pis de l’Ajuntament. Es 
traslladarà a la Casa Museu 
Verdaguer quan aquesta s’in-
augura, l’any 1968, però amb 
un caràcter ja limitat a les 

obres del poeta. Des de 1998, 
el servei de biblioteca dels 
folguerolencs era el biblio-
bús Tagamanent, que fa para-
da al poble cada setmana. 

La reivindicació de tenir 
un espai fix la va emprendre 

l’actual equip de govern de 
l’Ajuntament. La primera 
reunió per demanar-ho a la 
Diputació “va ser decebe-
dora”, confessava divendres 
l’alcalde, Xavier Roviró. Per 
tenir menys de 3.000 habi-
tants, i segons el mapa de 

biblioteques de Catalunya, 
no li corresponia. Però la 
insistència té premi, i s’ha 
pogut trobar una solució. 
Marta Cano, gerent de Ser-
veis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, 
deia divendres que el nou 
equipament “neix de la 
il·lusió i la perseverança” 
de Folgueroles, i es com-
prometia a mantenir el 
bibliobús perquè tots dos es 
complementin. La Biblioteca 
Joan Triadú –aviat la nova 
Biblioteca Pilarín Bayés– de 
Vic li donarà suport i hi 
aportarà fons. També hi ha 
llibres aportats per enti-
tats, deixes de particulars 
o el fons de l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona, entre 
d’altres. A més, és clar, de les 
col·leccions editades per la 

Fundació Verdaguer i altres 
volums sobre el poeta. “La 
voluntat és que sigui un 
espai de trobada intergenera-
cional”, va dir Torrents. 

L’adequació de la Sala de 
Lectura Verdaguer forma 
part d’un projecte per donar 
més utilitat al Centre Cul-
tural de Folgueroles, que 
es va inaugurar l’any 2009. 
Els parlaments de la inau-
guració, amb un petit recital 
poeticomusical d’Anna Malu-
quer i Marc Egea, es van fer 
en una sala gran del segon 
pis que s’ha habilitat per aco-
llir actes i rep el nom de Sala 
Mirador. La principal actua-
ció ha estat per insonoritzar-
la perquè tenia problemes de 
ressò. La Diputació s’ha fet 
càrrec del finançament de les 
obres. 

Recital de Sílvia Bel, a Sant Joan

Sant Joan de les Abadesses Poemes de 
Maria Mercè Marçal, Dolors Miquel, Josep 
Palau i Fabra, Perejaume, Enric Casasses, 
Blanca Llum Vidal o Josep Carner, entre d’al-
tres, són la columna vertebral d’A partir del 
silenci, el recital poeticomusical que l’actriu 

Sílvia Bel va protagonitzar diumenge al Palau 
de l’Abadia de Sant Joan. Comparteix aquest 
protagonisme amb el cantaor Juan Manuel 
Galeas (al seu costat, a la fotografia), que hi 
incorpora cançons de poemes adaptats per ell 
mateix. L’actuació formava part del Cicle de 
Tardor del SAT-Teatre Centre. 

M
A

R
C

 C
A

R
G

O
L

Estrenen a Tona un 
documental sobre la 
història de Montesa

Tona La Canal de Tona aco-
llirà dijous a les 8 del vespre 
la projecció del documental 
Montesa, la vida d’un somni, 
de Xavier Barangé, sobre 
l’aventura empresarial i 
esportiva de la marca de 
motos creada per la família 
Permanyer. Ells mateixos 
n’han impulsat la producció. 

Gabriel Salvans 
presenta el recull 
poètic ‘tantaSet’

Vic El poeta voltreganès 
Gabriel Salvans presentarà 
aquest dijous a la llibreria 
Foster & Wallace de Vic el 
seu darrer recull poètic tan-
taSet (Gatedicions). El volum 
inclou nou textos dedicats al 
també poeta Ramon Cotrina. 
L’acte serà a les 7 del vespre, 
conduït per Biel Barnils. 

Clara Roquet rep 
el premi Márgenes 
Futura, a punt per 
estrenar ‘Libertad’

Malla La cineasta Clara 
Roquet, de Malla, ha estat 
guardonada amb el premi 
Márgenes Futura, creat per 
la distribuïdora de cinema 
independent madrilenya 
Márgenes. El guardó s’ha 
creat enguany per “posar 
en valor la carrera de joves 
cineastes” i es proclama poc 
abans del festival Márgenes, 
que tindrà lloc a Madrid. 
El nou premi arriba poques 
setmanes abans de l’estre-
na comercial del primer 
llargmetratge dirigit per 
Clara Roquet, Libertad. La 
pel·lícula es va presentar 
per primer cop en una sec-
ció paral·lela del festival de 
Canes i segueix itinerant per 
certàmens de diversos paï-
sos. Darrerament, es va pro-
jectar a la sessió inaugural de 
la Seminci, a Valladolid. 

La primera 
petició per tenir-
la data del maig 

de l’any 1936
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Màgia ripollesa de Tots Sants
L’Esotèric Shopping Night porta la primera edició d’una fira tel·lúrica de dues jornades al barri vell de Ripoll

Ripoll

Jordi Remolins

Ripoll va haver d’invocar 
la màgia de les bruixes, 
cremar encens i demanar 
la col·laboració de forces 
tel·lúriques perquè alguns 
establiments comercials del 
barri vell tinguessin obert no 
només la tarda de dissabte 
sinó fins a la mitjanit. Poc 
més d’una desena de boti-
gues benintencionades van 
secundar la crida de l’Esotè-
ric Shopping Night, que va 
fer la Unió de Botiguers amb 
la complicitat de l’Ajunta-
ment de Ripoll, per posar la 
primera pedra d’un esdeveni-
ment que en altres formats i 
entorns geogràfics ha acabat 
fent fortuna. Els bars i res-
taurants que normalment 
dominen l’activitat dels caps 
de setmana al barri vell jun-
tament amb els petits super-
mercats de regència asiàtica 
van tenir una companyia 
benvinguda però segurament 
efímera.

Un cartell de Halloween 
reciclat d’anteriors tempo-
rades presidia l’entrada del 
carrer Sant Pere, ambientat 
juntament amb les places 
de Sant Eudald i Gran amb 
parades de productes tardo-
rencs, ocultistes o relacio-
nats amb el gènere fantàstic. 
En cas que algú hagués dit a 
Sean S. Cunningham que un 
preadolescent amb la careta 
d’hoquei gel de Jason, que 
va idear per a la modesta 
però exitosa Divendres 13, 
es passejaria quatre dècades 
més tard per un poble pre-
pirinenc segurament hauria 
somrigut descregut. Però 
aquesta és precisament la 
situació en un poble que fa 
una dècada i mitja va reivin-
dicar les carabassades com a 
element tradicional ripollès, 

però que ha acabat arrosse-
gat per la tendència homoge-
neïtzadora a tot el país con-
vertit en potent antagonista 
a la festivitat de Tots Sants.

La caracterització de Jason 
no va ser l’única que va des-
filar pels carrers d’un centre 
de la vila on també s’hi va 
veure la màscara de Scream o 
l’adaptació facial de Michael 
Myers de la pel·lícula ambi-
entada en aquestes dates. 
A més de les parades on 

algunes persones es feien 
preveure un futur el final del 
qual tots tenim més o menys 
assignat, va haver-hi desfi-
lades dels Diables de Ripoll 
amb petards i tambors per 
posar a prova els nervis de 
qui creien que fins Sant Joan 
tenien superada la sobreex-
posició acústica. En fer-se 
fosc va haver-hi projeccions 
de figures lluminoses sobre 
les façanes de la plaça Sant 
Eudald, mentre la música 

relaxant de cambra de mas-
satgista, dels Indios Tabaja-
ras o d’Alan Parsons Project, 
convidava a empatitzar amb 
el motiu del mercat.

El moviment de persones 
va ser constant si bé sense 
aglomeracions a carrers i 
places del barri vell. Els nois 
que habitualment juguen a 
pilota, passegen en bicicleta 
o es reuneixen en grup men-
tre consulten els missatges 
que els arriben als mòbils 

van veure desplaçat el seu 
espai habitual del centre de 
la vila. L’ambient tenia ele-
ments de similitud als que 
poden haver-hi durant la 
resta d’esdeveniments firals 
del municipi, però en aquest 
cas va salvar-se pràcticament 
de patir les inclemències 
d’una pluja que va desapa-
rèixer just amb l’inici de les 
activitats. Haurem de creure 
en el més enllà, si més no en 
l’atmosfèric...

Tavertet tanca l’activitat 
del cicle Collsacabra Viu
Tavertet La tirolina gegant de la Cinglera 
va ser un dels atractius principals del dar-
rer cap de setmana del Collsacabra Viu, 
que se centrava a Tavertet. La pluja de 
dissabte va fer que funcionés a mig gas i 
va impedir que es muntessin les parades 
d’artesania, però diumenge es van recupe-
rar les dues activitats. La tirolina va atreu-
re molta gent “però sense cues”, explica 
l’alcalde, Albert Prado, i les parades “van 
ajudar a donar sensació de poble”, amb 
productes de Tavertet, Cantonigròs i l’Es-
quirol. Dissabte també va tenir lloc una 
xerrada sobre els dòlmens, a càrrec de 
l’equip d’arqueologia que porta a terme 
les excavacions de la muralla ibèrica i la 
cova de les Pixarelles de Tavertet. 
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Obert el període 
d’inscripcions per a 
la cavalcada de Vic

Vic La ciutat de Vic espera 
recuperar la seva cavalcada 
de Reis amb tota normali-
tat, el proper 5 de gener. La 
millor prova és que ja ha 
obert el període d’inscrip-
cions per a la gent que hi 
vulgui participar. Per optar-
hi cal tenir més de 9 anys i 
reservar plaça a través de la 
seu electrònica de l’Ajunta-
ment. Les places s’adjudica-
ran per ordre d’inscripció. Els 
menors de 18 anys hauran de 
presentar l’autorització sig-
nada dels pares o tutors.
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A dalt, ambient a la plaça de Sant Eudald de Ripoll en el moment àlgid de l’Esotèric Shopping Night. A baix, dues de les parades de la nova fira 
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Viladrau s’embruixa
La 24a edició del Ball de Bruixes, amb dues sessions, va tornar a captivar el públic
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Un moment de l’espectacle durant la primera representació; en el moment de tancar aquesta edició se n’havia de fer una segona sessió

Viladrau

EL 9 NOU

Són dones solitàries, repri-
mides, sovint incompreses. 
Són, en aquest cas, 14 veïnes 
de Viladrau amb noms i cog-
noms. Les mateixes que la 
nit de Tots Sants de 1617 es 
van aplegar a Sant Segimon 

per riure, saltar i ballar. Les 
mateixes que entre 1618 i 
1622 acabarien executades 
a la forca, acusades d’heret-
gia i bruixeria. 400 després, 
Viladrau els ret homenatge 
amb la recreació del Ball de 
Bruixes, un muntatge carre-
gat de força que aquest diu-
menge al vespre va viure la 

seva 24a edició.
L’èxit del muntatge, evo-

cador i captivador a parts 
iguals, ha fet que les últimes 
edicions –amb el parèntesi 
de l’any passat, per la pandè-
mia– se n’hagin programat 
dues sessions, a les 9 del ves-
pre i a 2/4 d’11 de la nit. En 
totes dues es va cobrir l’afo-

rament previst. El muntatge, 
que implica una seixantena 
d’actors i actrius del poble, 
entre canalla i adults, incor-
pora cada any petites nove-
tats per mantenir fresc un 
espectacle que, amb els anys, 
ha esdevingut un autèntic 
patrimoni immaterial per a 
Viladrau.

Jornada central de la 
Fira de les Bruixes  
a Sant Feliu Sasserra

Sant Feliu Sasserra I 
aquest dilluns tindrà lloc 
la jornada central de la 
22a Fira de les Bruixes 
de Sant Feliu Sasserra. 
A l’Espai Actuacions 
–enguany separat de la 
zona de parades– s’hi 
representaran les tres 
escenes del muntatge tea-
tralitzat (a les 11, a la 1, a 
les 4 i a les 6).
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Ambient al mercat, aquest diumenge. En primer terme, les parades de Josep Soldevila i Jaume Toneu

Una patata 
que fa Orís

Acaba el 27è Mercat de la Patata del Bufet

Orís

Jordi Vilarrodà

Cinc caps de setmana de 
Mercat de la Patata del 
Bufet, a Orís, han servit per 
compensar que l’any passat 
només se’n va poder fer un 
per culpa de les restricci-

ons de la pandèmia. Aquest 
diumenge s’acabava la 27a 
edició d’aquesta fira, que va 
ser pionera del que ara se’n 
diu productes de proximitat. 
A redós de l’església, a mig 
matí, hi ha bon ambient al 
mercat i sensació entre la 
mitja dotzena de paradistes 
que tot ha anat prou bé. 
Es couen castanyes i men-
trestant van arribant com-
pradors: un saquet de cinc 
quilos de la millor patata, a 
7 euros. Cada setmana, s’han 
fet activitats paral·leles per 
animar el mercat, des de pas-
sejades amb ponis fins al 25è 
Concurs de Pintura Ràpida 
o l’actuació del grup Gospel 
d’Orís. 

Per als pagesos, però, no 
va ser fàcil d’arribar fins 
al moment de la collita. La 
sequera es va notar: “Nosal-
tres perquè plantem en un 
lloc que podem regar, si no 
malament”, explica Jaume 
Toneu, de la Noguereda, que 
juntament amb Josep Sol-
devila, de la Font de Conan-
gle, són dues de les ànimes 
de la fira. A la sequera, cal 
afegir-hi la complicació de 
tenir-ho tot tancat perquè les 
incursions dels senglars als 
camps són cada vegada més 
freqüents. 

MERCAT éS CONTINUÏTAT

De fet, el Mercat de la Patata 
del Bufet –que es fa amb el 
suport actiu de l’Ajuntament 
d’Orís– és la garantia que es 
continuï conreant aquesta 
varietat petita i gustosa. 
“Potser si no fos pel mercat, 
la gent que encara en planta 
canviaria per altres coses”, 
diu Toneu. De fet, els últims 
anys ja hi ha hagut baixes 
respecte al moment àlgid, 
quan alguns gastrònoms 
encapçalats per Pep Palau 
–llavors al capdavant del 
restaurant de la Rectoria 
d’Orís– van animar els page-
sos a recuperar la patata del 
bufet. Pel camí n’hi ha que 
han plegat, i algun que ha 
mort. Com sempre quan es 
tracta de productes de la ter-
ra, els pagesos demanen “que 
es valori”. 

El Mercat de la Patata del 
Bufet va camí de fer els 30 
anys, des del moment que 
Pep Palau “va fer néixer la 
criatura, que nosaltres hem 
fet créixer”. Aquest any 
se’n posaven a la venda uns 
14.000 quilos, i encara que 
s’hagin fet cinc caps de set-
mana de fira, en queden per 
vendre. 
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2.000 anys d’història de la 
ciutat”.

Conferències de l’AAd’O. 
“Civilitzacions estel·lars”. 
Un panorama del que sabem 
avui dia sobre la possibilitat 
que hi hagi o hi hagi hagut 
vida intel·ligent en planetes 
habitables de tipus terrestre 
a les ecosferes d’estrelles, 
sobretot de tipus solar o 
similars, a la Via Làctia i 
als Núvols de Magallanes. 
A càrrec de Ricard Lázaro, 
llicenciat en Humanitats i soci 
de l’AAd’O. En línia. 20.00.

Dimecres 3

Vic. CulturaMent. Activitats 
orientades a persones amb 
demències, amb diferents 
situacions vitals i amb 
autonomia o amb dificultats 
físiques i psíquiques hi 
podran assistir amb la 
persona cuidadora. Activitats 
“Converses de museu”, 
“Observar i sentir a través 
de l’art” i “Art i sentits. 
Experimentem amb l’art 
medieval”. Amb reserva prèvia. 
D’11.00 a 13.00 i de 15.00 a 
18.00. Museu Episcopal.

CulturaMent. Experiència 
Vicpuntzero “Descobreix els 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 
2.000 anys d’història de la 
ciutat”. Vicpuntzero.

CulturaMent. Conferència-
dibuixada a càrrec de 
l’il·lustrador Subi sobre 
el procés de creació. La 
Farinera, Centre d’Arts 
Visuals. 18.00.

Jornades Miquel Martí i 
Pol 2021. Presentació dels 
creadors dels espectacles 
de l’edició Amb veu pròpia. 
Accions poètiques. Amb la 
presència de l’artista i poeta 
Ramon Furriols, el literal 
Roger Canadell i la cantautora 
Meritxell Gené. Tertúlia i 
presentació conduïda per 
la poeta Núria Armengol.  
Casino de Vic. 18.30.

Cicle de conferències: 
Contenidors d’art. “Museu 
Soulages”, Estudi RCR amb 
Gilles Trégouët. Coordinat 
per Ferran Blancafort. COAC-
Vic i en línia. 19.00.

Dijous 4

Ripoll. Hora del conte. Un 
grapat de contes de la tardor, 
a càrrec del Grup de Teatre 
Sol Solet. Cal confirmar 
assistència. Biblioteca 
Lambert Mata. 17.30.

Torelló. Dijous saludables. 
Caminades suaus i espai 
salut. Mercat Municipal. 
09.15-11.00.

Vic. CulturaMent. Activitats 
orientades a persones amb 

demències, amb diferents 
situacions vitals i amb 
autonomia o amb dificultats 
físiques i psíquiques hi 
podran assistir amb la 
persona cuidadora. Activitats 
“Converses de museu”, 
“Observar i sentir a través 
de l’art” i “Art i sentits. 
Experimentem amb l’art 
medieval”. Amb reserva prèvia. 
D’11.00 a 13.00 i de 15.00 a 
18.00. Museu Episcopal.

CulturaMent. Experiència 
Vicpuntzero “Descobreix els 
2.000 anys d’història de la 
ciutat”. Vicpuntzero.

Cicle de conferències: el món 
medieval i Oliba. Sessió 6: 
“Les esglésies medievals i 
la visió d’Oliba: escenaris 
litúrgics i espais de vida 
comunitària”, a càrrec de Marc 
Sureda. En línia. 11.00-12.00.

Cicle de Dante. Conferència 
“De l’infern al paradís. 
Un viatge a la cultura i el 
pensament medieval”, a càrrec 
d’Andrea Serrano Raurell, 
doctora en Història de l’Art. 
Museu Episcopal. 18.30.

Presentació del llibre Tanta 
set. Amb l’autor, Gabriel 
Salvans, i la participació de 
Biel Barnils. Llibreria Foster 
& Wallace. 19.00.

Píndola de l’obra The 
Mountain. Teaser, una 
reflexió sobre les fake news i 
els límits de la veritat. Sala 4 
de L’Atlàntida. 21.30.

Dilluns 1

Calldetenes. XXIV Festival 
de Titelles de Calldetenes. 
Hamelí, amb Xip Xap. 
Auditori-Teatre. 18.00.

Folgueroles. Berenar-ball 
a la sala Dolce Vita. Amb 
Elisabeth Majoral. 17.30.

Manlleu. Berenar-ball a Les 
Dames. Amb el duet Balla 
Balla. 17.00.

Ripoll. Diada de Tots Sants 
al cementiri de Ripoll. 
Musica ambiental al 
cementiri. 12.00-13.00.

Sant Julià de Vilatorta. 
Castanyada popular. Plaça 
Catalunya. 18.00-20.00.

Sant Miquel de Balenyà. 
Concert de Guillem Plana. 
Projecte astrolabi, espectacle 
musical conceptual. Sala 
Cultural El Teatre. 19.00.

Vic. Exposició de fotografies. 
50è aniversari. Horari de 
visites a les sortides de les 
misses. Parròquia de Lurdes.

Viladrau. Presentació 
del llibre Dones al marge. 
Bruixes i altres històries 
d’estigma i oblit. Un llibre 
de l’autora Ivet Eroles que 
aborda la cacera de bruixes 
a Catalunya. Gorg de Llibres 
(Espai Montseny). 11.30.

Dimarts 2

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

Collsuspina. Bibliobús de 
les Guilleries. Plaça Major. 
15.30-18.00.

Ripoll. Diada de Tots Sants 
al cementiri de Ripoll. 10.00, 
missa a la capella. 16.00, 
rosari a la capella.

Vic. CulturaMent. Activitats 
orientades a persones amb 
demències, amb diferents 
situacions vitals i amb 
autonomia o amb dificultats 
físiques i psíquiques hi 
podran assistir amb la 
persona cuidadora. Activitats 
“Converses de museu”, 
“Observar i sentir a través 
de l’art” i “Art i sentits. 
Experimentem amb l’art 
medieval”. Amb reserva prèvia. 
D’11.00 a 13.00 i de 15.00 a 
18.00. Museu Episcopal.

CulturaMent. Experiència 
Vicpuntzero “Descobreix els 

Farmàcies

Vic

✚POU

Av. Olímpia, 5 | dia 1

✚YLLA-CATALÀ

Pl. Paradís, 2 | dia 2

✚TANYÀ

Pg. Generalitat, 14 | dia 3

✚VILAPLANA

Pl. Major, 7 | dia 4

Roda de Ter

✚DEL TER

Pl. Verdaguer, 1 | dies 2, 
3 i 4

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 2, 3 i 4

Tona

✚VILELLA

C. Seva, 1 | dia 1

✚JAIME

C. Antoni Figueras, 11 | 
dies 2, 3 i 4

Torelló

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 1

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 2

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 3

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 4

Manlleu

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 1

✚FERRER CHAMBÓ

Pl. Fra Bernadí, 19 | dia 2

✚ASSUMPTA AUTET

C. Font, 15 | dia 3

✚MARTA

Av. Roma, 100-102 | dia 4

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 2

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dia 3

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 4

Ripoll

 ✚RIU

Pl. Gran, 24 | dies 1, 2, 3 i 4

St. Joan Abadesses

✚CAMPRUBÍ

C. Ramon d’Urg, 56 | dies 
1, 2, 3 i 4

CARTELLERA

CAMPRODON  Dilluns

C. Camprodoní Sin tiempo para morir 18.00 i 21.00

RIPOLL  Dilluns

Comtal La familia Addams 2 (...) 17.30

TORELLÓ  Dijous

El Casal Minari: Historia de mi (...) 20.30

VIC  Dimarts

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

VIC  Dilluns  De dt. a dj.

Sucre El espía inglés 15.50, 18.40 i 20.45 17.40 i 19.55
 El último duelo 15.55 i 19.20 17.45, 20.30 i 21.30
 Familia feliz 2 17.45 i 17.10 -
 España. La primera (...) - 20.00
 El espía inglés (VOSE) - 22.00
 Ron da error 16.10 i 18.10 17.40
 La crónica francesa - 19.35
 Halloween Kills 15.50, 17.50 i 19.50 17.50 i 22.00
 Venom 2: Habrá matanza 11.35, 13.30, 15.20, 17.30  17.50, 19.40 i 22.00 
  i 19.05
 El buen patrón 17.55 i 20.40 17.45 i 19.50
 La familia Addams 2 (...) 11.30, 13.30, 15.45 i 18.15 17.50
 Sin tiempo para morir 15.15, 17.40, 20.00 i 21.50 18.15 i 21.15
 Mediterráneo 20.05 -
 Maixabel - 19.45 i 21.55
 Dune 20.10 i 21.35
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dimecres i divendres de 9.00 a 13.00 

i de dilluns a divendres de 15.30 a 

20.00. Del 4 al 30 de novembre.

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. 

Museu Arqueològic de 
l’Esquerda. Exposició “De la 
terra”, escultures i dibuixos 
d’Oriol Amblàs Novellas. 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. Fins al 12 de desembre.

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 7 de novembre.

Campdevànol

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

de 17.00 a 20.00, dissabte d’11.00 a 

14.00 i de 17.00 a 20.00 i diumenge 

d’11.00 a 14.00.

Camprodon

Espai Cultural Cal Marquès. 
Exposició “Unió Esportiva 
Camprodon”. 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. Fins al 19 de desembre.

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 “De la A a la Z”, de 
Jordi Sarrate. 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 28 de novembre. 

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 (obert amb exposició 

temporal).

Les Masies de Roda

Monestir de Sant Pere de 
Casserres. Exposició permanent 
“Una mirada al passat per a un 
futur més sostenible”. Horari: de 

dimarts a diumenge de 10.00 a 17.30.

Moià

Espai jove La Pólvora. Exposició 
“Treu-li suc a la sexualitat”, 
adreçat a joves d’entre 12 i 16 
anys. Horari: tardes de dimarts a 

divendres. Fins al 5 de novembre.

Prats de Lluçanès

Sala de Cal Bach. Exposició 
“Desenterrant la memòria. Els 
primers anys de la repressió 
franquista a Prats de Lluçanès”. 
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 

a 14.00 i dimecres de 9.00 a 19.00, 

dissabtes i diumenges de 10.00 a 

14.00. Fins a l’1 de desembre.

Queralbs

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

Ripoll

Biblioteca Lambert Mata. 
Exposició “El gat fer. El felí dels 
nostres boscos”. Horari: dilluns, 

dimecres i divendres de 9.00 a 13.00 

i de dilluns a divendres de 15.30 a 

20.00. Fins al 5 de novembre.

Biblioteca Lambert Mata. 
Exposició col·lectiva dels 
alumnes del Taller Art de 
Montse Barros. Horari: dilluns, 

mes, de 18.00 a 20.00.  Fins al 31 de 

desembre.

Espai Josep Vernis de la UVic. 
Exposició “A 2,8”, de l’estudiant 
del grau de Comunicació 
Audiovisual Marc Casas i 
personal de la Unitat Multimèdia 
de la UVic-UCC. Horari: de les 8.00 

a les 20.00. Fins al 25 de novembre.

Galeria Tres-e-u. Exposició 
“At home i +”, fotografies de 
Francesc Ventura. Horari: dimarts, 

dijous, dissabte i diumenge de 10.00 a 

13.00 i tots els dies excepte dimarts de 

17.00 a 20.00. Fins al 3 de novembre.

L’Albergueria. Exposició “El 
buit construït”, de Ferran 
Blancafort. Horari: dijous i 

divendres de 17.00 a 20.00, dissabtes 

d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 i 

diumenges d’11.00 a 14.00. Fins al 12 

de desembre.

Museu de l’Art de la Pell. 
Exposició “El llegat de la llum. 
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. Fins 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. Fins al 7 de novembre.

Tona

Espai Muriel Casals. Exposició 
“Mosaic del País Valencià”, de 
Pasqual Gomes. Horari: de dilluns 

a divendres de 9.00 a 20.00. Fins al 5 

de desembre.

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. Fins al 9 de gener.

COAC Vic. Exposició “La seu de 
Manresa, 700 anys/ De Berenguer 
de Montagut a Gaudí”. Horari: de 

dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 

15.00 a 16.00 i divendres de 9.00 a 

14.00. Fins al 18 de novembre.

Escola d’Art. Exposició “Jardí 
d’Humus. 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. Fins 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 

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Principis que se su-
peren amb el temps / 2. Falta d’oxigen res-
pirable, no prou per causar anorèxia. Somia 
estranyament una abella negra / 3. Entrant 
en matèria. El dia que s’endú més improperis. 
Obertura d’obertura / 4. Estimen el final del 
parenostre. Apreciable, com tota intenció 
frustrada / 5. Desmesurat, el projecte de la 
pirámide. Lirisme contingut / 6. Passava a 
finals de primavera. Aminoàcids convertibles 
en resines / 7. Valls seques d’aparença insòli-
tament saudí. No va d’oïdes ni de begudes, 
ans de l’emperador Otó / 8. Sorrut i taciturn 
per culpa del planeta. Aplec de comensals 
electorals / 9. AAA. Quedar paret per paret 
amb el xaletet del costat. Parada obligatòria / 
10. Els escaquistes les proposen per no haver 
de jugar per terra. Pinta de pagès / 11. P amb 
crossa. Aplico a les corts la solució Tejero: 
aigua. En ple merlet / 12. Fruita importada 
durament dels palmerars d’Orient. Encauat 
no, escacat / 13. Com un pilar però petit i més 
bufó. Si no hi ha cantarella no tira.

VERTICALS: 1. “Què me feu”, digué la xava, 
“que em pengeu aquest brotxe tan ieig?” 
Mena amunt, la trapa / 2. Dos quarts d’onze. 
Com a progenitora és clarament excessiva. 
Tants com dàlmates / 3. Conduïda, la tertúlia, 

per la dreta menys aparatosa. Bram del vent 
al caire d’en Monzó / 4. Naixé deformat, com 
la membrana externa del pol•len. Inclinada 
per fer bona lletra / 5. La part patronímica del 
pernil. Seques i cantelludes, com les bruixes. 
Presentació en societat / 6. Passadís al metro 
per anar a dalt, a una altra línia. Ocell nuet 
i mig mort de fred / 7. La gota que vessa 
del got. Sulfamides pels campions. Honra 
il•limitada / 8. Leucòcit heretat del nostre 
avantpassat. Quan el caixer ens el diu sempre 
ens sembla de rebaixes / 9. S tal com sona. 
Governant egipci que com a davanter era un 
desastre / 10. Engloben el nom. És al ble com 
la candela a la candelera. Ou remenat / 11. 
Hidròlisi al local del Tio Canya. Amenaça 
ferotgement des de la moneda de dracma / 
12. Aprendre a mal besar. Orgullosa, tibada, 
ufana.



NOU9EL GUIA MÈDICA Dilluns, 1 de novembre de 2021 45

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

Joc patològic, oci, 
plaer o un problema 
social emergent?
ESPANYA ÉS EL PAÍS DE LA UNIÓ EUROPEA I UN DELS PRIMERS 
DEL MÓN QUE MÉS DINERS GASTA PER HABITANT EN JOC. EN 
L’ACTUALITAT PODEM AFIRMAR QUE EL JOC PATOLÒGIC ÉS UN 
GREU PROBLEMA SOCIAL QUE AFECTA MILERS DE PERSONES 
AL NOSTRE PAÍS.

Com s’identifica el joc patològic? 
El Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals de 
l’Associació Americana de Psiquiatria (DSM-5, APA, 2013) estableix 
una sèrie de símptomes o criteris que poden indicar la presència d’un 
comportament problemàtic o patològic.
Depenent de la quantitat de símptomes que presenti un individu el 
trastorn es considera lleu (4-5 símptomes), moderat (6-7 símptomes) 
o greu (8-9 símptomes). Els subjectes que no aconsegueixen el llindar 
de quatre símptomes però que en presenten almenys 1 (és a dir, entre 
1 i 3) conformen un grup d’alt risc, anomenat jugadors problemàtics.

Quines repercussions pot tenir sobre la persona?
A més d’aquests criteris, s’ha assenyalat que la implicació progressiva 
del jugador patològic en les conductes relacionades amb el joc amb 
una major dedicació de temps, ja sigui en el mateix joc o per aconseguir 
diners per a aquest o per pagar els deutes, provoca l’eliminació d’altres 
àrees d’interessos i activitats que fins llavors eren considerades 
importants per a l’individu. Igual que en altres conductes addictives, 
el jugador patològic persisteix en el seu comportament malgrat les 
conseqüències negatives i els conflictes que aquest provoca en 
l’àmbit personal, familiar, laboral i social de l’individu, que en general 
es troben profundament afectats. Quan el jugador guanya, es reforcen 
les seves creences sobre la possibilitat de continuar guanyant. Quan 
perd, sobretot les primeres apostes, el jugador ha après que a vegades 
es perd però tendeix a pensar que “la ratxa” canviarà.

Com pot ajudar-me el meu metge o metgessa?
El joc suposa una alteració substancial de l’adaptació familiar, laboral, 
econòmica i social de la persona. Així mateix, la relació entre joc 
patològic i altres trastorns psicopatològics és molt estreta. Tot això fa 
imprescindible, des de la perspectiva d’una avaluació integral, l’anàlisi 
conjunta de tots aquests àmbits, sense limitar-se exclusivament a les 
conductes de joc. A Catalunya existeixen unitats específiques per 
al diagnòstic, tractament i seguiment del joc patològic, contactant 
amb el teu metge o metgessa de capçalera pots iniciar un procés 
d’identificació del problema, indicant els passos a seguir per 
aconseguir  vinculació i millora.

93 889 49 49

GUIA MÈDICA
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Treball

Creacció, Agència d’Em-
prenedoria, Innovació i 
Coneixements, selecciona
tècnic/a de l’ecosistema 
KIBS. Busquem professio-
nals dinàmics, innovadors i 
resolutius, que sàpiguen tre-
ballar en equip i que dispo-
sin de coneixements del sec-
tor dels serveis empresarials 
intensius en coneixement 
(consultoria, tecnologia, 
enginyeria, màrqueting...). 
Es requereix: com a mínim, 
titulació universitària. Con-
dicions laborals: contracte 
temporal d’una durada de 12 
mesos, prorrogable fins a un 
màxim de 3 anys, amb una 

jornada de treball de 37,5 
hores setmanals. Per a més 
informació i per presentar 
candidatures, consulteu bases 
al web creaccio.cat/creac-
cio/treballa-amb-nosaltres/.
El termini serà de 15 dies 
naturals a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de 
l’anunci al BOPB.

Es busquen muntadors 
per a empresa dedicada 
al muntatge de tancaments 
d’alumini, vidre i PVC. Amb 
experiència o ganes d’apren-
dre. Tel. 93 881 08 35.

Comercial Veterinària de Vic 
necessita incorporar farma-
cèutic/a. En dedicació exclu-
siva. Es requereix: títol de 

llicenciat/llicenciada en Far-
màcia. No es necessita expe-
riència. Formació a càrrec de 
l’empresa. Interessats envieu 
currículum a treball@vic.
el9nou.com indicant la refe-
rència 99-185

Pastisseria-cafeteria de Vic. 
Necessita una dependenta
(Torn de tardes) i un ajudant 
obrador. Tel. 93 886 03 06.

Creacció, Agència d’Empre-
nedoria, Innovació i Conei-
xements, selecciona tècnic/a 
de fabricació digital. Bus-
quem professionals apas-
sionats de la cultura maker,
la tecnologia i la fabricació 
digital, dinàmics, innovadors 
i resolutius, que sàpiguen tre-

ballar en equip i disposin de 
coneixements del sector de 
serveis empresarials (consul-
toria, tecnologia, enginyeria, 
màrqueting...). Es requereix 
titulació universitària. Con-
dicions laborals: contracte 
temporal d’una durada de 12 
mesos, prorrogable fins a un 
màxim de 3 anys, amb una 
jornada de treball de 37,5 
hores setmanals. Per a més 
informació i per presentar 
candidatures, consulteu bases 
al web creaccio.cat/creac-
cio/treballa-amb-nosaltres/ 
El termini serà de 15 dies 
naturals a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de 
l’anunci al BOPB.

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

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

Declaració anual de 
nitrogen (DAN)

Bar - Restaurant - Habitacions

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

ClaSSifiCaTS

Serveis

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

Art Alumini Osona, SL. 
Fabricació i muntatge de 
tot tipus de tancaments:
alumini corbats i amb forma,  
tancaments exteriors, divisò-
ries oficines, mallorquines, 
portes seccionals, tendals, 
mosquiteres, reixes exteriors, 
portes de seguretat, mampa-
res. Per a més  informació 
truqueu al 607 97 78 72 o
passeu un correu a: arta-
lumini@gmail.com.

guia de SeRveiS

És molt fàcil: Entra a
classificats.el9nou.cat
i publica ara mateix
el teu anunci!

I a més, si vols,
pots carregar-hi
una foto!

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€

Surt 6 dies al diari de paper
i durant 3 setmanes a
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Fira de la Castanya 
de Viladrau
Reportatge dedicat a la 
Fira de la Castanya de 
Viladrau, amb imatges de 
la fira, el ball de gegants i 
el 24è Ball de Bruixes.  

Fira de la Castanya 
dimecres, 20.00 i 23.00

“Aida”, a ‘Operacat’
Un gran clàssic: Aida, de 
Giuseppe Verdi; una 
òpera en quatre actes, 
situada a l’Egipte dels 
faraons, durant una cam-
panya militar dels egipcis 
contra els etíops.

Operacat 
dilluns, 16.30

Concert 50 anys 
de Pau Casals
El Palau de la Música ret 
homenatge a l’universal 
Pau Casals amb motiu 
del cinquantè aniversa-
ri de la presentació de 
l’Himne per a les Nacions 
Unides.

Concert 50 anys de Pau Casals 
dilluns, 18.45

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 1

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
6.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
7.00 CAMINS DE L’EIX. Infor-
matiu. Cingles de Bertí. 
7.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Sant Quirze de 
Besora. 
8.00 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
8.30 LLEIDA, VOLA DE NOU. 
Divulgatiu. 
9.00 EL NOU TEMPS DEL PICÓ. 
Meteorologia. Presenta: Alfred 
Picó i Laura Ribes. 
10.00 DANSÀNEU. Concert amb 
cançons orals recuperades. 
11.05 DANSÀNEU. Recital en 
memòria dels fets de Prat de 
Fuster. 
12.00 DIADA CASTELLERA DE 
TOTS SANTS A VILAFRANCA. 
Castellers. En directe. 
14.30 DANSÀNEU. L’arbre 
humà. 
15.35 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
16.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
16.30 OPERACAT - AÏDA.  
Musical. 
18.45 CONCERT 50 ANYS DE 
PAU CASALS A LES NACIONS 
UNIDES. Musical. 
20.15 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
20.45 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. Cingles de Bertí. 
21.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
21.30 DANSÀNEU. Corrandes 
són corrandes. 
23.00 SALA 9. Cinema. Topkapi. 
1.00 DANSÀNEU. Monòleg tea-
tral Poldo. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. Els titulars d’EL 9 
NOU, agenda d’actes i moviment 
demogràfic d’Osona. 

Dimarts 2

6.00 EXCEL·LENT!. 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 DANSÀNEU. Rufalca Folk 
Jazz Orchestra. 
13.15 CAMINS DE L’EIX. Divul-
gatiu. La Vall d’Aran. 
13.30 LLEIDA, VOLA DE NOU. 
Divulgatiu. 
14.00 TELÓ DE FONS. Arts escè-
niques. 
14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 
15.30 AVENTURA’T. Esports 
d’Aventura. 
16.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
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. Tavèrnoles. 
22.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. Presenta: Albert 
Brosa. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.
23.00 TORN DE TARDA.
23.30 QUATRE PARAULES. Lli-
bres i literatura. Presenta: Jordi 
Vilarrodà. 
0.00 DES DEL CAMPANAR. 
0.30 TORN DE TARDA.  
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.30 CONNECTI.CAT.  
2.00 AVENTURA’T.
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimecres 3

6.00 CAMINS DE L’EIX. 
6.30 DES DEL CAMPANAR. 
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 PAISATGES ENCREUATS. 
Divulgatiu. Presenta: Albert 
Brosa. 
13.30 DES DEL CAMPANAR. 
Divulgatiu. Tavèrnoles. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 
15.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema. Presenta: Pitu 
Anaya. 
16.00 EL 9 INFORMATIU. 
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenta: Vanessa Raja i Pere 
Puig. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 

19.00 CONNECTI.CAT. Magazín. 
Presenta: Marc Rodríguez. 

20.00 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Fira de la Castanya de 
Viladrau. 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 PROGRAMES ESPECI-
ALS. Fira de la Castanya de 
Viladrau. Repàs d’actes. 
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 4

6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 PAISATGES ENCREUATS. 
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 AVENTURA’T. Esports 
d’aventura. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA. Esports. 
Presenta: Pitu Abril. 
15.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Divulgatiu. 
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: Guillem Sánchez. 
19.00 CONNECTI.CAT. Magazín. 
Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 TORN DE TARDA.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: Clàu-
dia Dinarès. 
21.00 ANGLE OBERT. Actualitat 
política. 
22.00 EXCEL·LENT!. Divulgatiu. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TORN DE TARDA.  
23.30 ANGLE OBERT. Actualitat 
política.
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. 

Diada castellera 
de Tots Sants
Diada castellera de Tots 
Sants a Vilafranca del 
Penedès en directe, amb 
els Capgrossos de Mataró, 
els Xiquets de Tarragona, 
els Castellers de Sants i els 
Castellers de Vilafranca.  

Diada castellera 
dilluns, 12.00

‘Des del 
campanar’,  
a Tavèrnoles
Xavier Cervera fa parada 
a Tavèrnoles i conversa 
amb Pep Colomer abans 
de visitar la Bauma de la 
Baronessa, Savassona i 
Fussimanya.  

Des del campanar 
dimarts, 21.30

Guillem Ramisa  
i Íria Roig, 
a ‘La tramoia’
Jordi Sunyer conversa 
amb Íria Roig, directora 
de l’obra Contra el pro-
grés i la democràcia, i 
amb el cantautor Guillem 
Ramisa.

La tramoia 
dimecres, 21.00 i 23.30
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En l’últim ple del Con-
sell Comarcal d’Osona, 
un conseller va fer 
adonar a la resta que 
encara s’estan utilit-
zant gots i ampolles de 
plàstic quan gairebé tot 
el planeta està lluitant 
per eliminar-lo. Des de 
l’equip de govern van 
entomar el mea culpa 
i van dir que hi posari-
en solució. Cal donar 
exemple.

Ens omplim la boca que 
la Garrotxa i Osona són 
a tocar gràcies a l’eix 
Vic-Olot. Diumenge els 
vigatans jugaven a la 
pista de l’Olot en partit 
de l’OK Lliga Plata i 
els aficionats osonencs 
van arribar tard. La car-
retera va estar tallada 
durant una bona estona 
per un accident al túnel 
i van haver de voltar. Ja 
és mala sort. 

Olot

Aquesta setmana 
explicaven el cas d’un 
monjo de Montserrat 
que era executiu d’una 
gran petroliera i ho va 
deixar tot per retirar-se 
al monestir. L’alcalde 
de Santa Eugènia, Xevi 
Fernández, va compar-
tir-la i bromejava que 
és com es veia ell d’aquí 
a vint anys. Si tots 
fem igual no cabrem a 
Montserrat.

Montserrat

En el primer gol del 
partit entre el Centelles 
i el Seva de Tercera 
Catalana un nen d’uns 
3 anys va saltar al camp 
a celebrar-lo davant la 
sorpresa de tothom. 
L’autor del gol, Soufian-
ne, va treure’l en braços 
del terreny de joc. Amb 
aficionats com aquest, 
el Centelles té assegu-
rat un llarg futur.

Aficionat

Plàstic

Cromos
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Addicta a les xarxes socials? 
No, però depèn de l’ús que 

se’n fa és una bona eina.
Una cançó.
Tanca els ulls, de Txarango, 

per dir-ne una d’entre mol-
tes.

Un llibre.
L’alquimista, de Paulo 

Coelho.
Una pel·lícula.
La pel·lícula de la vida.
Un programa o sèrie de 

televisió.
Quèquicom.
Un programa de ràdio.
Alguns de format musical.
L’última obra de teatre 

que ha vist.
Immortal, de Bruno Oro.
Un restaurant.
L’Estanyol del Brull.
El plat preferit.
Tataki de tonyina i cargols 

a la llauna.
Una beguda.
Aigua de mineralització 

dèbil.
L’últim viatge que ha fet.
A Bulgària.
El millor lloc de la comar-

ca.
El Munts.
I de Catalunya?
La Costa Brava.
I del món?
Falta molt per conèixer.
On no portaria mai nin-

gú?
A un lloc on hi hagués con-

flicte.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar?
Amb qualsevol que em 

convidés.
Amb qui no faria mai el 

cafè?
De tothom es pot aprendre.
Quin és l’últim regal que 

li han fet?
Una flor.
A quina hora es lleva?
Depèn del dia.
A quin cantó del llit dorm?
De panxa enlaire, a la ban-

da dreta.
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“Em treu de polleguera que 
no em saludin”
Una paraula que li agra-

di?
Pampalluga.
L’última vegada que va 

anar a missa?
A un enterrament.
Un insult.
Gamarús.
Una mania.
La puntualitat.
Un personatge històric.
Plató, un gran filòsof.
Qui és el seu/seva crush?
Més d’un.
Un hobby.
Viatjar per tot arreu.
Un lema.
Si vols anar ben servit, 

fes-te tu mateix el llit.
El treball dignifica?
Depèn del treball.
Què la treu de pollegue-

ra.
Que no em saludin.
Què li fa riure?

Les coses simples i sen-
zilles.

I plorar?
Les desgràcies.
Quin esport practica?
Caminar.
És fanàtica del Barça?
No, però m’agrada que 

guanyi.
El paper de vàter, plegat 

o arrugat?
Ben plegat.
L’últim partit polític que 

ha votat.
És una decisió difícil. 
Què faria si li diguessin 

que demà serà el seu últim 
dia a la Terra?

Meditar. 
Què repetiria si tornés a 

tenir 20 anys?
El mateix.
I què no repetiria?
Tot igual. 
Què canviaria del seu 

cos?
Res, som com som.
I del seu caràcter? 
Tampoc.
Si mai la perden, on 

l’haurien d’anar a buscar?
En un lloc tranquil.
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Per res i per ningú.
Els seus amics de veritat 

caben en una mà?
En sobren.
Un secret confessable.
M’agrada molt escriure i 

pintar.
A sobre o a sota.
Depèn del moment.
Què haurem après de la 

pandèmia? 
Ben res i em sap molt de 

greu.
Quina resposta ha hagut 

de pensar més estona?
Soc de respondre ràpid.

Carme Boixader

SOC AIXÍ...

Sant Feliu Sasserra
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