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LA riera, sota LA riera, sota 
vigilànciavigilància

Guardes forestals privats fent volar el dron de vigilància a la riera de Merlès.// F:  MARC VIÑAS
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NOTÍCIES

Ben tornada Festa Major

Aquest cap de setmana es va 
celebrar la Festa Major d’Estiu a 
Santa Eulàlia de Puig-oriol.

Després de llargs mesos d’inac-
tivitat, per fi van arribar tres dies 
de gresca i ball, activitats infan-
tils, mercat i exposicions.

Amb un format totalment nou 
per adaptar-se a la situació actual, 
totes les activitats es van traslla-
dar al camp de futbol. Amb mas-
careta i mantenint sempre que era 
possible la distància, divendres 
vàrem gaudir d’un petit laboratori 
de circ, taller de pintar samarre-
tes amb la tècnica tie dye i de les 
paradetes de productors locals del 
mercat de la Xella.

Una petita selecció de menjar 
per sopar allà mateix i un espai 
habilitat per ballar amb dos grans 
grups, El Pony Pisador que ens va 
fer saltar amb els seus sons folk 
desenfadats i seguidament, vam 
vibrar amb el soul i la veu merave-
llosa de Koko Jean & The Tonics. 
A més a més, de tres djs locals que 
van acabar amenitzant la nit!

Dissabte, espectacle infantil de 
titelles que trencava amb tots els 
estereotips de gènere Les prince-
ses també es tiren pets de La Boia 
Teatre, acabat amb un petit taller 
per crear els personatges propis 
de l’obra. Una exposició de dones 
d’arreu del món que es podia visi-

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL
Per_ Clàudia Molina

tar al local i diumenge tancàvem 
la Festa Major amb la tradicional 
pujada a peu o en bicicleta a Sant 
Cristòfol i posterior benedicció dels 
vehicles.

Els concerts, al camp de futbol.//F: JOANA CUNILL

Mesures de seguretat a la jornada de St. Bartomeu.//F: SARA MUNS

El Pony Pisador en concert al camp de futbol.//F: COMISSIÓ DE FESTES DE SEPO

Un públic molt variat, familiar i 
juvenil, amb moltes ganes de pas-
sar-s’ho bé i de viure l’estiu i les 
festes majors plenament en com-
panyia dels amics i familiars!//

LA VINYETA, per Gerard Bosch

Bitlles segures

El diumenge 5 de juliol es donava  el tret de sortida al 
Campionat de Bitlles Catalanes del Lluçanès. Aquesta 
edició està marcada per les mesures de seguretat que 
s’han hagut d’implantar a causa de la pandèmia del co-
ronavirus: s’ha establert una distància de 2 metres en-
tre les pistes per garantir la seguretat, així com l’obli-
gació d’utilitzar mascareta i desinfectar el material que 
es comparteixi. A més a més, és obligatori rentar-se les 
mans amb gel hidroalcohòlic en arribar, moment en 
què s’apunten les persones assistents per garantir la 
traçabilitat com es demana, i també en sortir.

A causa de la Covid-19 aquesta també és l’edició 
amb menys equips inscrits, només 9. Tots ells es van 
reunir el dia 5 a Sant Bartomeu per començar aques-
ta edició. La victòria de la primera jornada va ser per 
l’equip dels Estanyencs A, de l’Estany, amb un total 
de 679 punts i 48 bitlles, seguits de molt a prop pels 
Jaume Puig, de Perafita, amb 671 punts i 49 bitlles. 

La segona jornada fou a Olost, el passat diumenge. 
En aquesta ocasió la victòria va ser pels Jaume Puig 
amb 689 punts i 52 bitlles, seguits pels Estanyencs A 
amb 669 punts i 49 bitlles. 

A falta de 3 jornades, la classificació general està en-
capçalada pels Jaume Puig amb 1360 punts i 101 bit-
lles, seguits de prop pels Estanyencs A amb 1348 punts 
i 97 bitlles, i dels Bitllajuvi amb 1305 punts i 90 bitlles. 
La següent cita és aquest diumenge a St. Feliu.//CFU

BITLLES
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Cinquanta denúncies a la riera de 
Merlès en només quinze dies

Cap test positiu per primera vegada 
des de l’inici de la pandèmia

Els Mossos d’Esquadra han po-
sat 50 denúncies entre el 29 de 
juny i el 12 de juliol a la zona de 
la riera de Merlès, a més d’aixe-
car quatre actes per haver infrin-
git la prohibició de bany que hi 
ha vigent des de finals de juny 
amb l’objectiu d’evitar aglomera-
cions en què es pugui transmetre 
el coronavirus. De les denúncies, 
16 corresponen a infraccions a 
la llei d’accés motoritzat al medi 
natural, 33 són multes de trànsit 
i una és per haver-se saltat la llei 
de prevenció d’incendis forestals. 

VIGILÀNCIA PRIVADA AMB 
DRONS

El Consell Comarcal del Ber-
guedà ha començat un servei pri-
vat de vigilància rural que compta 
amb l’ajuda d’un dron per arribar 
a les zones de difícil accés. Les pa-
trulles actuen amb el suport dels 
Agents Rurals i els Mossos d’Es-
quadra, i controlen que s’estigui 
complint la legislació i les norma-

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
Lluçanès no ha registrat cap test 
positiu per Coronavirus en els úl-
tims quinze dies, mentre que la 
quinzena anterior encara se n’ha-
vien registrat dos. Per primera 
vegada, doncs, s’atura el degoteig 
de tests positius, que des de l’ini-

RIERA DE MERLÈS
Per_ Ferran Vila

LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila

tives dictades pels ajuntaments. 
L’incompliment d’aquestes nor-
mes pot comportar sancions que 
van de 750 als 3.000 €. Es multa 
qui es banyi a la zona, però tam-
bé es controlen altres infraccions 
com l’aparcament fora de les 17 
zones habilitades, que tenen ca-

ci de la pandèmia han sigut 29. 
Amb tot, sí que ha seguit pujant 
el nombre de casos sospitosos: 
ara en són 387, 46 més que fa 
quinze dies. Tot i això, cal tenir 
present que un criteri per esta-
blir els “casos sospitosos” pot ser 
l’aparició de qualsevol símptoma 
compatible amb el Coronavirus, 
encara que podria correspondre 
en realitat a una altra malaltia.

pacitat per a una setantena de 
vehicles. Les mesures les han 
acordat tots els ajuntaments per 
on transcorre el curs de la riera, 
que són Borredà, Gaià, La Quar, 
Les Llosses, Lluçà, Puig-reig, Sa-
gàs, Sant Jaume de Frontanyà, i 
Santa Maria de Merlès.//

Les dades corresponen a aque-
lles persones que s’ha pogut iden-
tificar la seva zona de residència. 
En el cas de l’ABS Lluçanès, l’àrea 
engloba Prats, Olost, Lluçà, Pera-
fita, Sant Bartomeu, Sant Martí, 
Oristà i Merlès, i no inclou Sant 
Feliu (que pertany a l’ABS d’Ar-
tés) i Sant Boi, Alpens, Sant Agus-
tí i Sobremunt (que pertanyen a 
l’ABS de Sant Quirze).//

Els vigilants travessant la riera.//F: MARC VIÑAS

LA COLUMNA

L’eixida
Barcelona espera i rep els turistes amb els bra-

ços oberts des de fa temps mentre jo torno a esca-
par-me de tant en tant cap a Perafita. A mi em ve 
molt de gust passar per casa, per la de la mare (Ca-
rolina) i per la de la dona (Montse), treure el cap a 
l’eixida, sortir al balcó, seure al pedrís de davant 
la porta i acabar a les alzines que marquen el jardí 
que va fer de camp de futbol al nostre fill (Sergi), 
un molt bon centrecampista que s’entrenava dia i 
nit amb la seva gossa (Bimba).

A mi m’agraden especialment les eixides de les 
cases de poble perquè et permeten sortir sense ser 
vist, badar sense perdre el temps, pensar sense 
maldecaps, talment com si fos un exercici de reco-
lliment i gratitud entre les parets de casa, el punt 
de pas entre les quadres i la cuina —el treball i el 
repòs— un lloc privilegiat per saber com va la vida: 
veure com creix el blat i revisar la teulada per ad-
vertir que estàs a aixopluc de les tamborinades que 
cauen al Lluçanès.

Ja s’ha perdut el costum d’acomiadar el dia al 
pedrís perquè ja no es para la fresca ni s’hi asseuen 
els avis i, altra banda, el balcó només el trepitjo 
quan vull contemplar els ocells que es mengen les 
molles de pa sucat amb llet que la mare els hi ha 
posat en un parell de plats o per aplaudir el Pedra-
forca. Els balcons van estar molt de moda durant 
un temps a les ciutats: la gent sortia cada dia a 
les vuit del vespre per aplaudir els que treballaven 
a les clíniques i salvaven vides quan apretava la 
Covid-19.

Aleshores vàrem reconèixer persones que tení-
em a tocar i no sabíem que érem veïns; ens adonà-
rem que els joves que miràvem malament per les 
festes que muntaven dissabtes a la nit no només 
eren solidaris amb els jubilats, sinó que ens aju-
daven a passar l’estona amb els jocs i la música; 
sabérem que darrera aquella finestra tancada hi 
havia una dona jove que es feia mirar pels llibres 
que llegia i el gat que pentinava; i certificàrem que 
hi havia qui no sortia de cap manera de casa seva 
al barri de Gràcia.

També vàrem saber que alguns coneguts havien 
tocat el dos i que hi havia molts pisos tancats o sen-
se ningú que hi fes vida; per moments vaig pensar 
que Barcelona era una gran casa de lloguer, sempre 
pendent dels turistes, sensació que he contrastat 
ara que tot torna a ser com abans, i això vol dir que 
ja no se surt al balcó, sinó que es mira la televisió; hi 
torna a haver tanta fressa que es fa difícil dormir; i 
tothom fa com si no hagués passat res.

Molta gent que sortia al balcó i se saludava a ban-
da i a banda de carrer no s’ha tornat a trobar o en 
algun cas fa veure com si no s’hagués vist mai i no 
es reconegués, com si hagués estat un miratge en 
una situació excepcional; i amb els veïns que topes 
són els de sempre i al lloc de costum: a l’ascensor, al 
mercat o al bar.  Tot sovint penso que no hem après 
gran cosa amb el maleït virus més enllà d’anar dient 
que sort n’hem tingut dels metges i les metgesses.

Hi penso sempre que vaig a Perafita i faig cap a 
l’eixida de casa, que no té res a veure amb el balcó. 
Una cosa és el davant de la casa i l’altra el darrera.//

Ramon
BESA

NOTÍCIES
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Les novetats literàries del Lluçanès

NOTÍCIES

El Sant Jordi d’estiu porta la primera 
novel·la de Josep Riera i el cinquè 
conte de la Bruixa de Perafita

Amb l’anul·lació de la celebra-
ció pública de Sant Jordi per cul-
pa del Coronavirus, el gremi de 
llibreters va decidir celebrar el 
Dia del Llibre el proper 23 de ju-
liol. Al Lluçanès tots els actes or-
ganitzats giren entorn les nove-
tats literàries que es presenten.

A Prats hi haurà l’oristanenc 
Josep Riera signant el seu últim 
llibre i primera novel·la, Sessió 
de tarda, un llibre que segueix 
les aventures d’un jove pagès  del 
Lluçanès. A l’acte també hi hau-
rà el lluçanès Vicenç Ambrós, 
que hi signarà la seva darrera 
novel·la Acta Martyrum (podeu 
llegir una entrevista a l’autor a 
LaRella 480). Seran a Cal Siller 
de 7 a 8 de la tarda.

A Perafita, l’escriptora Teresa 
Ribera, i l’il·lustrador Gerard 
Bosch, estan enllestint el cinquè 
conte de la Bruixa de Perafita 
“L’Aseret dins de l’armari”, que 
com diu l’autora podria ser una 
continuació de l’anterior “Tot em-
paitant uns ulls de llum: els mi-
xus”. En aquesta ocasió el tema 
que fa girar la història són els 
llibres, que porten l’Aseret a fer 
un viatge “diga-li fantàstic, real 
o imaginari”, com diu la Teresa. 
Afegeix que hi apareixen clàssics 
com la Heidi, el Diari d’Anna 
Frank o la Història Intermina-
ble, i que, d’alguna manera, te-
nen protagonisme en la trama. 
Aquest cop l’Aseret marxa lluny 
en un conte que promet acció, 
fantasia i viatges. Com diu la Te-
resa: “esclar, és que els llibres et 
porten lluny eh!”.

El conte el presentaran el pro-
per 23 de juliol a Perafita, en el 
marc d’un singular esdeveni-

LLUÇANÈS
Per_ Jordi Freixa i Oliveras

Ja fa molts anys que Josep Riera (Oristà, 
1950) està considerat no només el millor poeta 
del Lluçanès, sinó “el” poeta del Lluçanès. En 
fa molts menys, però, que el Josep està decidit 
a comprovar les seves capacitats per remar en 
altres vessants del món literari. Va ser l’any 
2017, concretament, quan unes trobades al 
cafè del poble amb alguns dels seus amics es 
van convertir en unes cròniques locals que, un 
cop adobades i publicades, poden servir perfec-
tament per deixar constància de com és i ha 
estat la vida en un poble del Lluçanès no pas 
gaire diferent de d’altres pobles, de la mateixa 
i d’altres comarques, al llarg d’uns decennis en 
què tot ha canviat i no pas sempre per millorar. 
I van servir també per adonar-nos que el Josep 
té molt i molt camp per fer córrer la rella de les 
seves capacitats en d’altres camps del món li-
terari, amb uns resultats, també, molt més que 
notables.

Però el relat d’una quotidianitat que ha fet 
recordar, de ben segur, el dia a dia de moltes 
dotzenes de persones que van néixer i viure, i 
que sovint segueixen encara mantenint l’exis-
tència en aquesta nostra part de món, no ha 
estat prou per sadollar l’interès del nostre es-
criptor per explorar els seus límits. He dit es-
criptor, perquè crec que ja és hora d’acceptar 
que el nostre poeta és força més que només un 
poeta, i que això, lluny de no treure-li absolu-
tament cap dels seus mèrits, els hi augmenta 
notablement. Tots els que ens hem endinsat 
i ens endinsarem en llegir la seva primera 
novel·la lamentarem amb tota probabilitat 
que la decisió d’ampliar els seus horitzons li-
teraris no hagués estat presa força abans. Pot-
ser hauríem perdut algun gra de blat pel camí 
i, molt probablement, ens hauríem quedat 
amb algun pa (de ral o de pagès) sense poder 
arribar a cap lleixa, però segur que la literatu-
ra catalana i, encara més, la part d’ella que té 
el seu origen en la nostra comarca, hi hauria 
sortit guanyant.

Hi som encara a temps. Res fa preveure que 
la seva capacitat d’autèntic escriptor hagi de 
minvar de cap de les maneres en una profito-
sa i que esperem ben llarga temporada. I cal 
esperar que tots sortirem guanyant d’aquesta 
nova etapa.

Jo -avantatge que he tingut sense haver-hi 
esmerçat cap mèrit- m’he llegit diverses vega-
des Sessió de tarda. N’he gaudit profundament. 
Us convido a fer el mateix que jo. Us convido a 
seguir les aventures d’aquell noi que va comen-
çar ajudant el seu pare pels solcs no sempre 
agraïts del Lluçanès. I que al cap dels anys va 
poder -i voler- comprovar com era la vida més 
enllà -molt més enllà- del seu petit terròs. I us 
convido també a descobrir com li van anar les 
coses, la feina, els afers, i també l’amor, i com 
el van acomboiar els records, i com … i al final 
de tot això, espero que descobriu com jo, no no-
més un autèntic novel·lista, sinó també noves i 
diverses cares de la vida.//

“Sessió de tarda” la 
primera novel·la de 
Josep Riera

LITERATURA

Lluís VILA I VILALTA

“L’Aseret dins de l’armari”, 
de Teresa Ribera i Gerard Bosch. Autoeditat

“Sessió de tarda”
de Josep Riera. Edita: Cal Siller

Els prolífics Subi i 
Anna també presenten 

algunes novetats:

“Però en quin lloc 
vius, talp?”, 

d’Àngela Armela. 
Il·lustrat per Subi.
Edita: AnimaLlibres

“El submarí que no es 
volia enfonsar”
de Subi i Anna.

Edicions del Pirata.

ment al parc dels “gronxadors 
i les margarides” (el que hi ha a 
l’altura del “mirador”). Un acte 
que s’ha cuinat com a homenatge 
als llibres i que comptarà amb la 
decoració de l’artista perafitenca 
Caruca Ballesteros. Serà una tro-
bada d’escriptores, il·lustradors, 
lletraferits i amants dels llibres 
oberta a tothom, ja siguin autors 
o lectors, i ha sigut organitzada 
per la mateixa Teresa Ribera, la 
bibliotecària Leti Caballé, i l’es-
criptor i pintor Nan Orriols. Una 
festa matinal que comptarà amb 
una parada de llibres antics on 
també es podran adquirir els tre-
balls dels autors que vagin a l’ac-
te. Començarà amb un esmorzar 

a partir de les 9 del matí, i segui-
rà a les 11 amb la presentació de 
“L’Aseret dins de l’armari”. Segui-
dament hi haurà recital i tertúlia 
on es podrà parlar de les obres de 
tots els autors que s’hi atansin.

De moment hi ha confirmada 
l’assistència del poeta Xevi Pujol, 
de Sant Bartomeu, Gabriel Sal-
vans, de Sant Hipòlit, o Maria 
Nogués, de Sant Quirze de Be-
sora. A l’acte també s’hi ha con-
vidat al lluçanès Nil Sabatés (@
masturbalament), l’il·lustrador 
de Folgueroles Eloi Casadevall, 
el narrador Joan Clota o l’artista 
visual Toni Casassas. Com diu la 
Teresa Ribera, és un acte obert a 
tothom a qui agraden els llibres.//
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El Govern concedeix 4 milions per tirar 
endavant 21 projectes a la comarca

El Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) dels propers 4 
anys (2020-2024) preveu subvenci-
onar 21 projectes dels ajuntaments 
del Lluçanès, amb un import total 
de 3.984.142,07 €. El Govern va 
aprovar la resolució provisional 
de les ajudes el passat 9 de juliol, 
a l’espera de la definitiva, prevista 
per l’octubre. Els ajuntaments del 
Lluçanès han pogut optar a dues 
línies de subvenció: les d’inversió i 
les dirigides a municipis petits. Al-
guns han presentat el mateix pro-
jecte a les dues línies, i per això han 
obtingut major finançament.

Els 13 municipis de la comarca 
han estat beneficiats amb aquesta 
partida de subvencions, i cadas-
cun d’ells rebrà entre 163.292 € i 
370.000 € per dur a terme projec-
tes diversos. Algunes actuacions 
milloraran l’abastament d’aigua 
i la depuració d’aigües residuals, 
com els previstos a Olost, Lluçà o 
Sant Marti d’Albars; d’altres per-
metran dur a terme obres d’en-
vergadura, com la reforma del 
passeig Lluçanès a Sant Boi, o 
de l’avinguda Catalunya de Sant 
Feliu Sasserra. També n’hi ha al-
guns que ja s’havien endegat però 
els mancava suport econòmic, 
com la reforma de la Sati a Al-
pens, la rehabilitació de Cal Prats 
a Perafita o l’Orient a Prats, els 
quals ja havien previst les actua-
cions a l’espera de finançament.

SANT BOI REFORMARÀ EL PAS-
SEIG LLUÇANÈS

Els 330.000 €  que rebrà l’ajun-
tament de St. Boi de Lluçanès són 
un bon punt de partida per encarar 
la reforma integral del passeig del 
Lluçanès, una obra amb un cost 
total de 497.507,65 €. Com explica 
l’alcalde, Marc Parés, canviarà “la 
fesomia del poble” i és necessària 
per “transformar la carretera en 
un passeig, garantir que els via-
nants tinguin prioritat i seguretat, 
i fer el comerç més atractiu”. 

L’equip de govern ja incloïa 
aquest projecte en el seu pro-
grama, i l’any passat ja n’havia 
parlat amb la Diputació, de qui 
n’esperen que en subvencioni una 
part. Parés explica que alguns 
trams, com el punt de davant el 
supermercat són prioritaris per-
què “gairebé no hi ha vorera”, i 

LLUÇANÈS
Per_ Jordi Freixa i Oliveras

SUBVENCIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 
PEL PERÍODE 2020-2024

Ajuntament Projecte Pressupost 
total

Subvenció Any 

Alpens Reforma parcial de la nau Sati per al foment 
de la dinamització econòmica, la lluita con-
tra l’envelliment i la prestació de servei

150.757,53 € 120.000 € 2020

Alpens Prolongació del passeig de la Carretera de 
Berga per millorar la seguretat, la connecti-
vitat i els serveis de la part nord

198.585,99 € 188.656,69 € 2021

Lluçà Instal∙lació de plaques fotovoltaiques a 
l’escola i punt de recàrrega de vehicles 
elèctrics de 22 Kw a l’ajuntament

53.077,85 € 50.423,96 € 2020

Lluçà Instal∙lació d’un sistema de depuració 
d’aigües residuals i d’una bassa de reco-
llida d’aigües pluvials al vessant oest de 
Santa Eulàlia de Puig‐oriol

198.409,56 € 105.711,63 € 2020

Lluçà Construcció d’un forjat intermedi al magat-
zem municipal ubicat a la parcel∙la del carrer 
Major, núm. 62‐63 (carrer de les Figueres)

71.392,32 € 51.221,20 € 2023

Olost Urbanització del carrer Bonavista 251.989,02 € 120.000 € 2022

Olost Ampliació del dipòsit de capçalera i millores 
a l’estació de tractament d’aigua potable

467.734,38 € 250.000 € 2024

Oristà Infraestructures i equipaments necessa-
ris per a la promoció turística

367.198,39 € 348.839,47 € 2023

Perafita Rehabilitació de cal Prats, 2a i 3a fases, 
i construcció d’un District Heating amb 
biomassa

401.055,17 € 370.000 € 2021

Prats de 
Lluçanès

Rehabilitació de l’edifici del teatre Orient 778.147,37 € 370.000 € 2024

Sant Agustí 
de Lluçanès

Millora de l’accés rodat i connectivitat 
amb fibra òptica a les masies

118.731,83 € 112.795,24 € 2020

Sant Agustí 
de Lluçanès

Arranjament dels carrers del nucli urbà 
d’Alou per millorar els serveis i el foment 
de l’activitat econòmica i turística

286.908,90 € 257.204,76 € 2021

Sant Boi de 
Lluçanès

Millora d’equipaments municipals 46.355,33 € 40.000 € 2021

Sant Boi de 
Lluçanès

Reforma integral del Pg. del Lluçanès 497.507,65 € 330.000 € 2023

St. Bartomeu 
del Grau

Adequació del primer pis de l’edifici muni-
cipal per a espai polivalent

347.009,28 € 44.064,86 € 2021

St. Bartomeu 
del Grau

Adequació de les condicions d’accessibilitat 
i evacuació en l’edifici del casal municipal

125.502,40 € 119.227,28 € 2021

Sant Feliu 
Sasserra

Intervencions en infraestructures i equi-
paments municipals

389.621,29 € 370.000 € 2024

Sant Martí 
d’Albars

Desplegament de la xarxa municipal de 
fibra òptica

188.839,57 € 59.397,59 € 2021

Sant Martí 
d’Albars

Estació depuradora d’aigües residuals de 
Beulaigua i Sant Martí d’Albars

508.228,60 € 310.602,41 € 2023

Merlès Dinamització del nucli 227.093,76 € 152.943,82 € 2021

Sobremunt Desplegament de la fibra òptica 224.266,48 € 213.053,16 € 2020

TOTAL DE SUBVENCIONS AL LLUÇANÈS 3.984.142,07 €

Entre els projectes hi ha la rehabilitació del teatre Orient (a Prats) i de Cal 
Prats (a Perafita), la renovació de l’avinguda Catalunya (a St. Feliu Sasserra) 
o la reforma integral del passeig Lluçanès (a Sant Boi)

d’altres ja estan força bé i només 
caldrà repassar-los “com el de la 
plaça”. Parés es mostra satisfet i 
espera aconseguir els diners que 
manquen per poder dur a terme 
l’obra l’any 2023: “almenys estaria 
bé poder fer-ne una part en aques-
ta legislatura”.

ORISTÀ I LA TORRE RENOVARAN 
ELS POLIESPORTIUS

Com explica l’alcalde d’Oristà, 
Marc Sucarrats, el projecte sub-
vencionat amb 348.839,47 € inclou 
diverses actuacions, en l’àmbit es-
portiu, turístic i d’eficiència ener-
gètica. Una de les obres importants 

serà a les pistes poliesportives. A 
Oristà es renovarà la pista amb un 
nou terreny i a la Torre es trans-
formarà completament: en una 
meitat s’hi construirà una pista de 
pàdel i es delimitarà un espai per 
jugar a futbol amb mini porteries 
sobre gespa artificial, i l’altra mei-
tat, continuarà amb l’ús habitual, 
de camp de bàsquet i futbol sala. 
Sucarrats explica que amb aques-
ta actuació esperen “treure més 
rendiment als poliesportius. Feia 
temps que hi havia demanda de fer 
una pista de pàdel, i qui vulgui ju-
gar a futbol sala o bàsquet amb la 
pista sencera podrà anar a Oristà”.

El projecte també inclou la re-
pavimentació de la plaça de l’Es-
glésia de la Torre, i del carrer Bo-
naire d’Oristà i la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a l’Ajunta-
ment i a les sales polivalents.

Aquests dies es duen a terme 
tres obres importants al municipi. 
A Oristà s’està finalitzant la reno-
vació de la plaça Catalunya, i a la 
Torre s’està construint el passeig 
que connectarà la zona del polí-
gon amb el poliesportiu, i s’està 
renovant un tram del carrer de 
Dalt (de Cal Duran a Cal Toni), 
soterrant els serveis i canviant el 
paviment. Ambdues obres s’han 
vist afectades pel Coronavirus, i 
s’han endarrerit una mica respec-
te les previsions inicials.

SANT FELIU REFORMARÀ 
L’AVINGUDA CATALUNYA

Amb l’ajuda de 370.000 € del 
PUOSC, l’ajuntament de Sant Fe-
liu Sasserra podrà tirar endavant 
l’arranjament de l’avinguda Cata-
lunya, des de la Biblioteca fins a 
la carretera, i dur a terme altres 
actuacions com l’adequació de la 
pista de tenis, la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a la zona 
esportiva, i el canvi a il·luminació 
LED a la zona esportiva i als car-
rers on encara no s’ha canviat.

Com explica l’alcalde, Josep Ro-
mero, es farà “una reforma com-
pleta” de l’avinguda: soterraran 
els cables de llum, telèfon i fibra 
òptica, s’allargarà l’empedrat que 
hi ha a la zona de davant la Bibli-
oteca en tot el tram de carrer es-
tret, i s’incorporaran i milloraran 
les voreres en tot el carrer, d’uns 
150 metres. Romero es mostra 
“content” amb aquesta empenta al 
projecte, que tindrà un cost total 
de 389.621,29 €. Les intervenci-
ons estan previstes pel 2024, però 
com diu Romero, intentaran “avan-
çar-les i fer-les aquesta legislatura”. 

En els propers mesos s’han d’ini-
ciar altres obres importants al po-
ble, que fa anys i legislatures que 
s’arrosseguen, com l’última fase de 
l’Ateneu, que servirà per enllestir 
la cuina, els vestidors i la instal-
lació elèctrica. També es preveu 
acabar el Centre d’Interpretació i 
l’adaptació de la piscina per a per-
sones amb mobilitat reduïda.//

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

Alumnes esperant a la UVIC, abans d’entrar a fer el primer examen de la jornada. //F: XVILELLA

La selectivitat més atípica

Les PAU (Proves d’Accés a la 
Universitat) d’enguany van estar 
marcades, com la gran majoria 
d’esdeveniments, per la pandèmia 
mundial a causa de la covid-19.

S’hi van implantar novetats 
destacades, com ara l’allargament 
de la durada de les proves, pas-
sant de tres a quatre dies. Amb la 
finalitat d’evitar aglomeracions, 
es van repartir els exàmens en 3 
franges horàries diferents, dues 
al matí i una a la tarda, separades 
per 90 minuts destinats a la ne-
teja i desinfecció un cop acabades 
les examinacions corresponents. 

Les proves van tenir lloc durant 
els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol, un 
mes més tard del que estava pre-
vist, i en una quantitat de centres 

LLUÇANÈS / ORISTÀ
Per_ Xavier Vilella Antonell

mai vista fins al moment. A les 
universitats habituals on sempre 
havia tingut lloc la Selectivitat, 
s’hi van afegir instituts públics 
i privats d’arreu de Catalunya, 
sumant un total de 216 centres 
repartits en 63 municipis del ter-
ritori català, el que suposa un in-
crement desorbitat en comparació 
amb els 20 del curs anterior. Tot 
plegat amb l’objectiu de reduir al 
màxim els desplaçaments i mini-
mitzar la propagació del virus. El 
nombre total d’alumnes també va 
ser rècord, amb gairebé 40.000 es-
tudiants inscrits. 

Abans de començar, però, tot-
hom va haver de complir unes 
mesures dictades per les autori-
tats sanitàries, respectant en tot 
moment la distància de segure-
tat, utilitzant gel hidroalcohòlic 
per desinfectar les mans de forma 
continuada i amb l’obligatorietat 

de l’ús de la mascareta en els ac-
cessos a les aules, però no en el 
moment de fer l’examen, atenent 
a les altes temperatures i la situ-
ació climatològica del mes de juli-
ol. L’alumnat havia de seure cada 
dia en el mateix lloc, evitant així 
possibles contagis en unes aules 
que presentaven un aspecte inu-
sual, amb només un terç de l’afo-
rament ocupat.

El moment més delicat va ser 
l’entrada de la primera franja del 
matí, quan tots els alumnes havi-
en de presentar-se una hora abans 
de l’inici per entrar de forma esgla-
onada al centre, generant algunes 
aglomeracions a l’exterior.

Pel que fa a l’Institut Castell del 
Quer, un total de 32 alumnes llu-
çanesos es van desplaçar fins a la 
Universitat de Vic, concretament 
a l’Edifici Torre dels Frares, per 
examinar-se de les PAU. 

Les qualificacions dels exàmens 
sortiran a la llum el dilluns 27 de 
juliol, moment en el qual cadascú 
haurà de prendre decisions im-
portants que marcaran el seu fu-
tur més immediat. 

JOANA PIDELASERRA GUANYA 
EL PREMI DR. GRAU

L’oristanenca Joana Pidelaser-
ra Argilaga ha obtingut la millor 
qualificació final de Batxillerat 
a l’institut Castell del Quer. Per 
això ha sigut guardonada amb el 
premi de 1.200 € otorgat per la 
Fundació Doctor Grau.//
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El Lluçanès impulsa un model turístic responsable

El Consorci engega una campa-
nya a la recerca de turistes “dis-
crets, responsables, que beneficiïn 
la comunitat local i que ajudin 
a preservar les singularitats del 
territori, la cultura i la identi-
tat”: el que ha definit com a “bons 
viatgers”.  Amb aquest objectiu, 
el passat 3 de juliol van llançar 
una nova campanya turística per 
aquest estiu, amb la que esperen 
incrementar els visitants. Aquell 
mateix dia van publicar un vídeo 
promocional, i uns dies més tard 
van complementar la campanya 
amb vuit paquets d’experiènci-
es, consultables a la pàgina web 
turisme.llucanes.cat. Aquestes 
dues accions comunicatives ar-
riben després d’estrenar la nova 
marca turística “Lluçanès, terri-
tori serè” i una completa pàgina 
web amb molts recursos turístics 
i patrimonials. 

LA DEFINICIÓ D’UN MODEL TU-
RÍSTIC RESPONSABLE

Les iniciatives de promoció sor-
geixen d’una estratègia de màr-
queting turístic elaborada per 
l’empresa Chias Marketing, que 
ha comptat amb la col·laboració 
de representants del sector turís-
tic del Lluçanès, i que s’ha gestat 
durant els darrers dos anys. Per 
dur a terme l’estudi s’ha fet un 
anàlisi del sector i un procés par-
ticipatiu amb agents del territori. 

La responsable de turisme i 
patrimoni del Consorci del Llu-
çanès, Marta Homs, destaca la 
“implicació” dels tècnics, i ex-
plica: “van visitar bona part de 
monuments, espais naturals, cen-
tres d’interpretació... D’aquelles 
visites ja van sorgir-ne propostes 
i recomanacions que s’estan im-
plementant”. Un dels exemples és 
la transformació de l’Espai Perot 
Rocaguinarda d’Olost, que, a pro-
posta dels tècnics, està creant un 
Escape Room.

Del treball amb restaurants, ca-
ses de turisme rural, empreses de 
guiatge, productors i altres agents 
del Lluçanès en van sorgir diver-
sos conceptes i consideracions que 
s’han desenvolupat per crear la 
nova marca turística i les accions 
comunicatives que se’n deriven. 

En el procés participatiu, els 
agents van coincidir en marcar “el 
paisatge i l’entorn natural” com 
un dels elements destacables. I 
les rutes, el sector agroalimenta-
ri o el coneixement del patrimoni 

LLUÇANÈS
Per_ Jordi Freixa i Oliveras

El Consorci estrena vídeo i propostes turístiques a la recerca de “bons viatgers”
Creixen els allotjaments turístics i la comarca arriba gairebé a les 1400 places

*Segons dades de la Diputació de Barcelona són 60 les cases de turisme rural, i, per tant, 539 el número de places de turisme rural.
**Les dades dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) no inclouen el número de places de cada casa. *** Hi ha 7 apartaments turístics, dividits en 2 cases. 

/FONT: DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXAMENT DE  LA GENERALITAT (DADES DE L’1 DE JULIOL DE 2020)

Imatge promofcional de la campanya del Consorci.//

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I PLACES TOTALS AL LLUÇANÈS 
MUNICIPI CASES DE 

TURISME RURAL
HABITATGES 

D’ÚS 
TURÍSTIC 

APARTAMENTS 
TURÍSTICS

HOSTALS I HOTELS CÀMPINGS PLACES 
TOTALS

Nº PLACES Nº PLACES Nº PLACES Nº PLACES

Alpens 3 29 8 / / 1 12 / / 41
Lluçà 5 51 1 / / 1 8 / / 59
Olost 8 64 / / / 1 23 1 324 411
Oristà 12 83 2 / / / / / / 83

Perafita 6 60 9 7 27 / / / / 87
Prats de Lluçanès / / / / / 2 27 / / 27

Sant Agustí de Lluçanès 9 88 / / / / / / / 88
St. Bartomeu del Grau 2 16 3 / / / / / / 16
Sant Boi de Lluçanès 4 28 4 / / / / / / 28

Sant Feliu Sasserra / / 3 / / / / / / /

Sant Martí d’Albars / / / / / / / / / /

Santa Maria de Merlès 9 97 / / / 1 7 1 282 386
Sobremunt 1 15 4 / / / / / / 15

TOTAL LLUÇANÈS 59 * 531 34 ** 7 *** 27 6 77 2 606 1241

històric, es van valorar com al-
guns dels productes prioritaris a 
promoure. 

D’aquest procés també en va 
sorgir el “Decàleg de bones pràc-
tiques al Lluçanès”, que estableix, 
en 10 punts, els valors amb els 
que es vol dotar el turisme al 
Lluçanès: la descoberta del món 
rural, el patrimoni, el respecte de 
l’entorn, la conservació de la flora 
i la fauna, els camins rurals, la 
promoció del comerç local, entre 
d’altres. Un decàleg que, com diu 
Homs, és compartit i difós pels 
agents turístics. Com afegeix, “no 
podem evitar els comportaments 
incívics, però sí que podem treba-
llar per un model de turisme cons-
cient i responsable”.

El Pla de Màrqueting Turístic i 
la creació de la marca s’han finan-
çat amb recursos de la Diputació 
de Barcelona, que ha sigut l’en-
carregada de contractar l’empre-
sa directament. El Pla ha tingut 
un cost d’uns 15.000 €, mentre 
que la marca n’ha costat 5.695. 
Pel que fa la web, s’ha finançat a 
través d’Osona Turisme i ha tin-
gut un cost de 5.274,39 €.

CREIX EL SECTOR TURÍSTIC AL 
LLUÇANÈS

Al Lluçanès hi hauria cabuda 
per uns 1.392 turistes, entre cases 
de turisme rural, habitatges d’ús 
turístic (HUTs), apartaments tu-
rístics, hostals, hotels i càmpings. 
Si bé les dades del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat no compten les places 

dels HUTs i mostren 1241 places, 
segons el càlcul de places aplicat 
pel Laboratori de Turisme, que 
compta una mitjana de 4,5 places 
per habitatge per HUT, serien 
143 les places d’aquesta modali-
tat d’allotjament, a les que cal su-
mar-hi 8 places extra en turisme 
rural que s’indiquen a l’informe 
econòmic de la Diputació de Bar-
celona.

En els últims anys han pro-
liferat els HUTs, arribant a 34 
aquest 2020 (l’any 2017 n’eren 
23). Pel que fa als altres establi-
ments turístics s’han mantingut 
en xifres semblants: en els dar-
rers tres anys s’han incrementat 
en un hostal i tres cases de tu-
risme rural. Com explica Marta 
Homs, la majoria d’allotjaments 
de turisme rural del Lluçanès 
estan gestionats per famílies que 
complementen l’activitat agrària 
amb el turisme.

Segons càlculs aproximats de 
Chias Marketing, l’any 2017 hi 
hauria hagut 35.429 turistes al 
Lluçanès, que haurien fet un total 
de 83.172 pernoctacions en allotja-
ments de la comarca. Aquest ma-
teix any també hi hauria hagut uns 
46.000 excursionistes (visitants 
d’un sol dia que no pernocten). 
En total, doncs, haurien visitat 
el Lluçanès uns 81.429 visitants, 
que significarien una despesa di-
recta total de 9.141.232 €, segons 
càlculs aproximats. Aquesta xifra 
inclouria la despesa dels visitants 
als allotjaments, però també en 
altres empreses del sector de ser-

veis, com restaurants i comerços. 
El sector de serveis, que tam-

bé inclou empreses no estricta-
ment dedicades al turisme com 
les educatives, d’entreteniment 
o bancs, és el dominant al Llu-
çanès, representant el 47,64% de 
persones actives de la comarca. 
Segons dades de la Diputació de 
Barcelona, ocupa 1162 persones 
(694 assalariats i 468 autònoms). 
Per sectors, la segueixen la in-
dústria amb 702 treballadors, 
l’agricultura amb 296, i la cons-
trucció amb 279.

L’afectació del Coronavirus en 
el desenvolupament de les reser-
ves turístiques per aquesta tem-
porada estival sembla lleu al Llu-
çanès, on segons una enquesta del 
Consorci del Lluçanès, hi hauria 
un 20 % d’allotjaments amb tot 
l’estiu ocupat, més de la meitat 
tindria reserves pel 75 % de dies, 
i una quarta part estaria amb re-
serves d’entre el 25 i el 50 %.//

“El Coronavi-
rus afecta de 
manera lleu 
les reserves 
de turisme 
rural aquest 
estiu. Un 
70% de les 
cases tenen 
reserves per 
tres quartes 
parts de la 
campanya”
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En ple mes de juliol parlar de 
llana pot semblar poc adequat, 
però just fa poques setmanes 
que s’han acabat d’esquilar els 
ramats del Lluçanès i d’arreu. 
L’ofici d’esquilador ve de lluny i 
ha canviat molt amb el pas dels 
anys, de ser una feina valorada i 
que movia un munt de persones 
que passaven setmanes senceres 
fora de casa esquilant ramats, a 
ser una feina molt minoritària i 
amb un futur incert.

QUAN VAS COMENÇAR A ESQUI-
LAR? Vaig començar a esquilar 
fa 7 anys. Me’n va ensenyar el 
Jaume, de Santa Maria d’Oló. Al 
principi em va costar molt, triga-
va gairebé mitja hora a fer cada 
ovella. Però em va agradar, i cada 
any que passava anava fent més 
ovelles i els esquiladors de la colla 
que venien m’animaven. Final-
ment els vaig demanar si me’n po-
dien ensenyar bé i anar amb ells 
a fer-ho a altres cases i masies, i 
malgrat que són una de les colles 
més tradicionals que hi ha a Ca-
talunya, em van dir que sí.

Els primers anys són compli-
cats i durs: no tens les posicions ni 
la tècnica interioritzada i comets 
errors: se t’escapen les ovelles, fas 
males postures i acabes amb un 
mal l’esquena terrible, i amb les 
cames plenes de blaus. En aquest 
sentit la colla em va acollir molt 
bé i m’ha cuidat molt. Per exem-
ple quan en els ramats hi havia 
ovelles velles o amb la llana molt 
enganxada no me les donaven a 
mi, ja que són les mes complica-
des i tot just començava.

Amb el pas dels anys, el que 
m’han ensenyat i amb un parell de 
cursos que he fet, n’he anat apre-
nent. I veus que no és una qüestió 
de força sinó de tècnica. Però hem 
de tenir clar que no és una feina se-
gura i que comporta molts perills 
afegits. Per exemple, la tisora que 
fem servir per esquilar està molt 
afilada i si no tenses bé la llana, 
o poses la mà on no toca el perill 
de tallar-te i tallar l’ovella és gran. 
A més les ovelles no estan quie-
tes, per elles és un estrès afegit. 
Antigament es feien algunes ma-
les pràctiques, com agafar-les per 
l’orella, però la tècnica ha avançat 
i la que fem servir nosaltres, en la 
que no les lliguem, fa que patei-
xin menys. Els moviments que fa 
l’ovella i nosaltres són com un dan-
sa, ella es mou sobre ella mateixa i 
nosaltres anem movent peus i cos, 
fent que que sigui molt més fàcil 
passar màquina i menys agressiu 
per l’animal.

SER DONA EN AQUEST MÓN, TRA-
DICIONALMENT MASCULINITZAT, 
NO DEU SER FÀCIL. COM HAN CAN-
VIAT LES COSES AMB ELS 7 ANYS 
QUE FA QUE T’HI DEDIQUES? 

El cert és que és una mica es-
trany, estic a la banda contrària 
de la que normalment estan les 
dones. Normalment qui porta l’ex-
plotació o qui està més a càrrec 
del corral és un home i és amb qui 
més tractes. Interactues amb les 
dones quan porten l’esmorzar, l’ai-
gua o el dinar, sempre en un espai 
més domèstic. Els homes estan 
acostumats a que els serveixin, 
i fent d’esquiladora t’acaben do-
nant aquest paper. Però tu estàs 
més predisposada a ajudar, entrar 
plats a la cuina per exemple, per-
què és el que t’han ensenyat, el 
que sempre has fet. És complicat 
estar en aquest paper diferent.

Per exemple, al Soler de n’Hug 
era l’única dona d’una taula de 25 
persones, i costa estar en aquesta 
posició, no excedir en la confian-
ça i no portar res a al cuina, però 
tampoc pots deixar que elles ho 
facin tot. I el que intento és consci-
enciar a la resta de la colla que hi 
ha un biaix de gènere important 
en aquesta feina i una divisió se-
xual del treball en l’àmbit rural.

Sovint qui més s’alegra que hi 
hagi una dona esquilant són les 
pròpies dones de les cases, sobretot 
per les de generacions més grans, 
els hi suposa un gran canvi veure 
una dona esquilant i que hi torna 
any rere any. A l’hora que també 
es senten més segures de les feines 
que fan dins els ramats, les cases i 
les masies. És un suport mutu.

I un canvi que també he vist, 
ha estat en la manera de com 
tracten els animals, a les perso-
nes, etc. He aportat un sentit de 

cures que abans no es tenia en 
compte i ara s’hi té més.

Però és cert que també he rebut 
comentaris de despreci o burla, 
sobretot al principi quan anava a 
una masia nova on no havia estat i 
no creien que una dona de 22 anys 
pogués esquilar, i menys sola. I 
llavors, els agafadors et portaven, 
sempre, les ovelles més petites o 
més primes, que al final també 
són les que pitjor s’esquilen, i tot 
perquè pensaven que jo no podria. 
Però com ja he dit, al final no és una 
qüestió de força sinó de tècnica.  

 
DESPRÉS DE 7 ANYS, HAS ACON-
SEGUIT FER-TE UN LLOC I TREN-
CAR MOLTES BARRERES. I A MÉS 
A MÉS FENT PEDAGOGIA... Penso 
que és molt important per mi. 
Vull dir que, de fet, tan me fa 
què pensi la societat de la nostra 
feina, al cap i la fi estem molt bé 
fent-la, que és el que importa.

Però sí que és molt important 
per una esquiladora o una rama-
dera que la teva feina es vegi bé 
i que la gent  la valori. Al cap de 
tots aquests anys he aconseguit 
cert respecte i que la gent parli 
bé de la meva feina. Ja no hi ha 
burles, i això ha aconseguit que la 
inseguretat que tinc fent aquesta 
feina pel fet de ser dona hagi anat 
desapareixent, també gràcies a 
tot el suport que tenia a darrera.

QUANTES COLLES D’ESQUILA-
DORS HI HA A CATALUNYA ARA 
MATEIX? N’hi ha un parell a l’Em-
pordà, una d’elles treballa molt 
a França. Una al Gironès i 3 o 4 
entre Banyoles i la Garrotxa, que 
no estic segura que siguin sence-
res. Queden alguns esquiladors 
al Vallès que quan han de fer ra-
mats grans ens avisen. Nosaltres 
a la Catalunya Central. A  Berga 
hi havia una colla però molts han 
plegat perquè eren molt grans, 
en deuen quedar un parell. I hi 
ha els de la zona de Balaguer que 
s’ajunten amb els del Pallars. I al-
gun altre que va pel seu compte.

No som colles rivals, ens ajudem 
i col·laborem. El cap de colla porta 
l’agenda dels ramats i distribueix 
les feines. Al cap i la fi, si som 4 o 5 
per fer 30 ovelles no hi podem pas 
anar tots perquè no surt a compte.

COM ES POT ARRIBAR A SER ES-
QUILADORA? Doncs amb pràctica. 
Tant a l’Escola de Pastors com 
a l’Escola Agrària de Manresa 
hi ha algun dia que van a veure 
una xaiada (que és com es diu al 
Pallars): els ensenyen a esquilar 
lligat, que és com es fa allà tra-
dicionalment. Aquí ho fem amb 
l’ovella deslligada, un mètode que 

Per_ Carolina Font Usart

L’Emma esquilant al Soler de n’Hug.// F: GBORRALLERAS

“Hi ha un biaix de gènere important en aquesta feina”

suposa menys estrès per l’ovella i 
més velocitat i menys mal l’esque-
na per qui esquila.

Però no hi ha una formació es-
pecífica, malgrat ho vam proposar 
fa anys. Qui vulgui aprendre’n 
ha de buscar una colla i que n’hi 
ensenyin. Hi ha alguns cursos de 
tècnica al llarg, però per apren-
dre’n cal practicar.

És una feina dura, la gent que 
ens venen a veure diuen allò de: 
molt bé però no és pas per mi.

Al pagès esquilar li suposa un 
sobrecost perquè la llana va molt 
barata i no equival al preu d’es-
quilar. Ara mateix la llana es con-
sidera quasi un residu. Just hi ha 
tres o quatres persones a tot Ca-
talunya que arrepleguen el mà-
xim de llana per poder vendre un 
camió ple que s’acaba exportant. 
A més a més, aquí no hi ha ren-
tadors de llana, l’últim va tancar 
fa més de 10 anys. Pocs pagesos 
treuen rendiment de la seva lla-
na. Fa poc han obert un petit ren-
tador al sud de França i sé d’algu-
nes companyes ramaderes que la 
porten allà, així la poden vendre 
neta. Clar, neta va a 2€ el quilo, 
bruta acabada d’esquilar va a 
0,14€ el quilo. No et pots guanyar  
la vida només esquilant.

COM ES PRESENTA EL FUTUR DE 
L’OFICI? Partint de la base que 
durant els últims 20 anys cada 
setmana pleguen explotacions 
d’oví, doncs el futur no és massa 
encisador . Cada vegada hi hau-
rà menys ramats i menys ovelles 
i més competència. Sobretot amb 
aquells portats per grans mar-
xants de xai o de llana, persones a 
qui els hi surt molt a compte con-
tractar-los i abaixen molt el preu. 
Nosaltres hem perdut ramats per 
aquest problema.

I en aquest sentit cal una apos-
ta de tot el sector per mantenir els 
esquiladors i esquiladores d’aquí, 
perquè si no perdrem una tradició 
i un bagatge històric molt impor-
tant. I  això ens fa molt més depen-
dentes de la globalització i un clar 
exemple és el que ha passat aquest 
any a Castella la Manxa, Múrcia 
o Andalusia. Allà hi ha ramats 
de quatre o cinc mil ovelles, però 
han perdut els esquiladors perquè 
els sortia més a compte portar-los 
de fora del país. Aquest any amb 
el tancament de fronteres s’han 
trobat que no tenien esquiladors 
quan era la temporada. Doncs han 
hagut de pagar més de mig milió 
d’euros per llogar un avió que es 
saltés el confiament per poder por-
tar esquiladors cap aquí.

Esquilar també és un acte de 
sobirania.//

ENTREVISTA

Emma Rojas Sanchez, l’única dona esquiladora que fa la temporada sencera a Catalunya

“Esquilar 
no és una 
qüestió de 
força sinó de 
tècnica”

“Durant els 
últims 20 
anys cada 
setmana de 
mitjana, han 
plegat 10 
explotacions 
d’oví”

“La insegu-
retat que 
tenia fent 
aquesta 
feina pel fet 
de ser dona 
hagi anat 
desaparei-
xent”
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NOTÍCIES / OPINIÓ

Joan Roma i Cunill, exalcalde de Borredà i exdiputat al Parlament

Riera de Merlès, present i futur

He viscut, en viu i en directe, 
tot el procés de preocupació, sen-
sibilització i posta en marxa de 
mesures per intentar protegir un 
espai declarat, parcialment, Es-
pai d’Interès Natural, en el marc 
dels plans, de tot Catalunya. 

Aquests PEIN’s, varen néixer 
25 anys enrere, amb molta ambi-
ció, però nul·la dedicació de mit-
jans econòmics , tècnics i humans 
com per fer-los viables. Costa 
molt poc, declarar protegit un es-
pai, sobre el paper. Altra cosa és 
donar compliment a tot el que s’hi 
ha escrit. I aquest és el cas de la 
Riera de Merlès.

D’entrada, ja es va fer una cosa 
molt poc “normal”, com és decla-
rar la protecció d’un tram, sense 
contemplar la totalitat. La Riera, 
neix a Sant Jaume de Frontanyà, 
sota els Rasos de Tubau, i traves-
sa vuit termes municipals, fins 
desguassar en el riu Llobregat, en 
el T.M de Gaià. En total 47 qui-
lòmetres, dels quals només, 10 
estan realment protegits per llei. 
Aquesta anomalia ja va portar un 

OPINIÓ 

munt de problemes perquè no és 
igual intervenir en un tram, que 
en la totalitat.

Però vaja, el que ens vàrem 
trobar durant uns anys, fou una 
allau de visitants i usuaris, ab-
solutament descontrolats, que 
podien arribar en aquest temps 
d’estiu, a posar 600 tendes de 
campanya i altres tants vehicles. 
El perill que això suposava, en cas 
d’incendi, va portar a emprendre 
mesures contundents i a propi-
ciar la instal·lació de diversos 
càmpings que permetessin acollir 
visitants i usuaris, de forma total-
ment adequada i controlada.

La crisis econòmica (2008), i 
la manca de mitjans, va motivar 
una segona onada d’usuaris, que 
motivà noves mesures, de forma 
conjunta entre ajuntaments, con-
sell comarcal del Berguedà, Dipu-
tació de Barcelona, i en part, de 
la Generalitat. La protecció, pas-
sava per la restricció d’usuaris, i 
així s’ha anat fent en els darrers 
anys, amb importants despeses 
i esforços en senyalització, infor-

mació, vigilància i sancions. 
Personalment, he estat sempre 

favorable a l’ús de la Riera, si bé 
amb clares restriccions. I aquest 
any, considero adequat haver 
anat més lluny, com a mesura de 
prevenció i protecció per la CO-
VID-19. Ara bé, es fa difícil pen-
sar en mantenir unes mesures 
tant contundents com aquesta de 
cara els anys futurs, pel cost que 
suposen i per alguns efectes nega-
tius, sobre la gent i activitats que 
hi ha en el seu recorregut.

Com compatibilitzar, la protec-
ció amb l’ús? Per quotes de pre-
sència. Tècnics experimentats, 
haurien de calcular les xifres ac-
ceptables i limitar l’aforament, 
mitjançant l’ús de tècniques inno-
vadores, i presència de vigilància 
sobre el terreny. Per descomptat, 
amb finançament de la Genera-
litat que és qui ha de supervisar 
i garantir els PEIN’s. Protecció i 
ús sostenible, han de ser viables 
i possibles. És el que he defensat 
durant els meus anys de respon-
sabilitats municipals.// 

En parlem amb la Judit Roma Cendra, guaita de la 
torre de la Serra de Degollats els últims 10 anys

La torre de la Serra dels Degollats.//

Substitueixen els guaites 
forestals per càmeres

El passat 14 d’abril la Generali-
tat anunciava el desmantellament 
del cos de guaites forestals de 
Catalunya. Aquests treballaven 
repartits entre les 48 torres de vi-
gilància que hi havia al territori. 
Amb la reestructuració, Interior 
ha decidit substituir els guaites 
per càmeres de videovigilància.

Hem parlat amb la Judit Roma 
Cendra, guaita de la torre de la 
Serra de Degollats de Santa Ma-
ria de Merlès els últims 10 anys.

A QUÈ TREU CAP AQUESTA RE-
ESTRUCTURACIÓ? La Direcció 
General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments va eme-
tre un informe on es deia que els 
guaites no eren efectius, però les 
dades que van aportar no coin-
cidien amb la realitat. Ha estat 
una decisió política.

QUINA ERA LA FEINA QUE FEIA 
UN GUAITA? Principalment avisà-
vem de possibles focs. Però també 

MERLÈS
Per_ Carolina Font Usart

fèiem molta feina desmentint fal-
ses alarmes i evitant sortides dels 
bombers. A l’estiu hi ha columnes 
de pols que poden confondre o 
llocs on es veu fum constantment. 
Aquí al Lluçanès hi ha el cas de la 
fàbrica Grans Lluçanès que treu 
fum constant i genera molts avi-
sos: els guaites ens encarregàvem 
de desmentir-los.

CADA TORRE TENIA 2 GUAITES, 
ÉS AIXÍ? Normalment sí, però 
l’any passat, per exemple, ja vaig 
estar jo sola aquí Merlès, de ma-

nera que només es podia cobrir el 
meu torn. Aquest any hi haurà 
una càmera i prou.

ALS GUAITES US HAN RECOL-
LOCAT? QUINES OPCIONS US 
HAN DONAT? Dins el col·lectiu, 
uns quants érem fixos disconti-
nus, a nosaltres ens han deixat 
escollir si ens indemnitzaven o 
ens recol·locaven. Jo estic pen-
dent d’on em tocarà però ja m’han 
dit que amb això de la Covid tot 
anirà més de tard.

HAS DIT QUE A LA SERRA DE 
DEGOLLATS HI HAURÀ CÀMERA. 
COM FUNCIONARÀ? Com a guai-
tes no ens ho han dit oficialment, 
però sí que m’han informat. Con-
siderem que les càmeres estan bé, 
però com a mesura complemen-
taria. La seva eficàcia no es pot 
comparar amb la de l’ull humà al-
menys en aquests aspectes. Quan 
portes molts anys treballant al 
mateix lloc qualsevol canvi el de-
tectes en mil·lèsimes de segon, el 
teu cervell reacciona molt ràpid 
davant de qualsevol alteració del 
paisatge, només cal aixecar la vis-
ta per veure el que passa al teu 
voltant. Jo no sé quan trigarà la 
càmera a fer els 360º

A més a més, els guaites no no-
més donem l’avís. Entre que el 
fem i que arriben els primers efec-
tius nosaltres anem passant la 
informació sobre com evoluciona, 
cap on va, si crema bosc o no.//

LA VINYETA DELS 20 ANYS
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PRATS DE LLUÇANÈS_ENTREGA DEL PRE-
MI DE LA FUNDACIÓ DOCTOR GRAU_ A 
les 9 del vespre als jardins de Cal Bach.

ALPENS_PEYU, L’HOME ORQUESTRA_ A 
les 8 del vespre al Teatre el Casino.

PRATS DE LLUÇANÈS_SORTIDA FAMILI-
AR PER L’ENTORN MÉS SALUDABLE_ A 
les 8 del matí davant del Pavelló. Cal 
portar gorra, aigua i seguir les mesures 
sanitàries. JORNADA TÈCNICA SOBRE 
ECONOMIA SOCIAL, COOPERATIVISME 
I COMERÇ LOCAL_De 10 del matí a 1 
del migdia a l’Espai. PRESENTACIÓ DE 
LA RESTAURACIÓ DE L’ANTIC RELLOT-
GE DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA amb 
Màrius Tulleuda_A les 8 del vespre da-
vant de Cal Bach. BALL AMB COUNTRY 
LLUÇANÈS_A les 8 del vespre al passeig 
del Lluçanès. Seguidament al mateix 
lloc: 5A MOSTRA GASTRONÒMICA DEL 
LLUÇANÈS: TASTAQMARCA. 

CONCERT AMB EL TRACTOREMOLC DE 
BLU_A les 10 del vespre al passeig Lluça-
nès. MÚSICA AMBIENT PER FER LA TER-
TÚLIA AMB DJ MARC SERRA_A 2/4 de 12 
de la nit al passeig Lluçanès.

AGENDA 

DEL 21 AL 26 DE JULIOL_ PRATS DE LLU-
ÇANÈS_ CAMPANYA DE LA UNIÓ DE BO-
TIGUERS_ El premi són dues paneres de 
productes de les botigues associades. 

OLOST_ CLUB DE LECTURA: CANTO JO I 
LA MUNTANYA BALLA, D’IRENE SOLÀ_A 
les 6 de la tarda a la Biblioteca.

SANT FELIU SASSERRA_ XIV CAM-
PIONAT DE BITLLES CATALANES DEL 
LLUÇANÈS_A les 6 de la tarda.

OLOST_VISIÓ-FORUM: LES INVISIBLES 
(2018) DE LUIS-JULIEN PETIT_A les 6 de 
la tarda al Centre Cívic.

OLOST_NIT TREMENDA: CATA DE CAVA 
amb Sergi Sala i CONCERT DE PIANO 
amb Sergei Klimenco. Cal inscriure’s. A 
les 10 de la nit a la Font Gran.

Del 16 al 30 de juliol

17 DE JULIOL

25 DE JULIOL

26 DE JULIOL

19 DE JULIOL

24 DE JULIOL

AGENDA

ALPENS_VERMUT CONCERT AMB MEN IN 
SWING_A la 1 del migdia al Teatre Casino.

PRATS DE LLUÇANÈS_ FIRA DE SANT 
JAUME amb firaires i botigues al carrer.  
INSCRIPCIONS I SORTIDA DE MOTOS 
ANTIGUES_a les 8 del matí a la plaça Nova. 
Durant tot el dia al centre del poble_ MER-
CAT SETMANAL I BALLADA BASTONERA 
PELS CARRERS I PLACES. ESPAI QUILÒME-
TRE 0, AMB PRODUCTORS I PRODUCTORES 
DEL TERRITORI.
ACTIVITAT SALUDABLE amb Ferran 
Ares_A les 10 del matí als jardins de Cal 
Bach. TALLER DE SUPLEMENTS NATURALS 
PER LA PRÀCTICA ESPORTIVA amb Martí 
Noguera i Júlia Devesa_A les 11 del matí 
al capdavall del Passeig. APERITIU DE 
PROXIMITAT: tòfones i vins, amb maridat-
ge de Noir et Blanc i Celler Abadal_A la 1 
del migdia al capdavall del Passeig. SOR-
TEIG DE LES PANERES DE LA CAMPANYA DE 
LA FIRA DE LA UBIC_A 2/4 de 2 a la plaça 
de l’Església. TALLER DE CIRC a càrrec de 
l’Espai de Circ Arcàdia_A les 5 de la tarda 
davant de Cal Bach (aforament limitat). 
ESPECTACLE ITINERANT LA CIRQUESTRA 
D’IMPROVISTOS KRUSTY SHOW_Sortida a 
les 7 de la tarda davant de Cal Bach

Nova campanya 
a Puig Ciutat

El pròxim dilluns 20 de juliol co-
mençaran de nou les excavacions 
al jaciment de Puig Ciutat, que 
s’allargaran fins l’1 d’agost.  En-
guany a diferència de les edicions 
anteriors, i a causa de la Covid-19 
s’ha anul·lat a la col·laboració amb 
la Universitat d’Edimburg. Aquest 
any la campanya s’ha finançat a 
través de les ajudes a la recerca i 
la participació, de la Generalitat i 
la Diputació de Barcelona. I amb 
el suport de l’Ajuntament d’Oristà 
i el Consorci del Lluçanès.

Les excavacions es centraran al 
mateix lloc que l’any passat, l’ano-
menat edifici tres que és de l’època 
romana republicana. En aquest 
moment el jaciment fou destru-
ït en el marc de la guerra civil 
que enfrontava entre Juli Cèsar 
i els partidaris del Pompeu, l’any 
49aC.//

ARQUEOLOGIA

La Fetillera presenta el Protocol 
d’actuació davant agressions 
patriarcals de l’Ateneu

Assumpta Bassas guia a cor obert 

Aquest divendres 17 de juliol 
a les 8 del vespre es presenta-
rà el Protocol d’actuació davant 
d’agressions patriarcals de l’Ate-
neu Popular. Les encarregades 
d’elaborar-lo han estat les mem-
bres del col·lectiu feminista La 
Fetillera, i també seran les en-
carregades de presentar-lo.

El protocol vol donar les eines 
necessàries a totes les persones 
que formen part de l’Ateneu 
popular perquè puguin actuar 
d’una manera efectiva davant 
d’actituds masclistes o LGTBI-
fòbiques. I pretén crear un de-
bat permanent entorn les acti-
tuds i agressions masclistes que 
es puguin donar dins el mateix 
espai o fora. I evidentement, 
desglossa els passos a seguir en 
el cas que es produís una agres-

El pròxim dissabte 25 de ju-
liol a les 5 de la tarda, tindrà 
lloc l’activitat “Paraules a cor 
obert”, a l’ACVIC. La pradenca 
Assumpta Bassas ens guiarà i 
comentarà l’exposició “En nom 
de la mare, en nom de la terra” 
de la qual ella ha tingut cura. 

sió dins l’espai.
Des del col·lectiu entenen que 

una agressió sempre és fruit 
d’un abús de poder i que tot-
hom la pot exerci en un deter-
minat moment. És per aquest 
motiu que també busquen que 
a través del protocol és generi 
debat sobre el tema, i que la 
gent prengui consciència dels 
seus privilegis. Privilegis, so-
vint estructurals i molt norma-
litzats, com són els que atorga 
els sistema sexe-gènere, a tra-
vés de la socialització i els rols 
que ens atroga ens posiciona 
en un lloc o altre de poder. La 
Fetillera més enllà de presen-
tar un protocol efectiu, també 
busca sacsejar les consciències 
i generar debats entorn els pri-
vilegis.//CFU

Aquesta reuneix les obres de 
7 artistes contemporànies de 
diferents generacions i loca-
litzacions, amb diferents llen-
guatges artístics. Però tenen en 
comú que allò que creen es fruit 
dels seus propis aprenentatges 
vitals.//CFU

FEMINISME

ART



DIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈS

93€
1/2 ANY

620 90 31 80 
C. Major, 60, bis 
08513 PRATS DE LLUÇANÈS

Per a particulars i/o 
empreses

1_ASSESSORAMENT

2_OBRES

4_MECÀ      
NICS

ASSEGURANCES ASSESSORIA, GESTORIA, ADVOCATS ALIMENTARI

EXCAVACIÓ I GRAVESCONSTRUCTORS

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

3_FUSTERS /                                              
                FUSTES

10_ESCURA-XEMENEIES 
11_INSTAL·LACIONS
12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: 
auto-escola, combustibles, 
funerària, quiosc, taxi, tintoreria, 
pintures, neteja, fotografia, 
educació
13_ INFORMÀTICA

6_ BELLESA: estètica, perruqueria
7_SALUT: tractaments, dietètica, 
òptica, farmàcia...
8_ RESTAURANTS: bars, hostals,      
      celebracions...
9_ALIMENTACIÓ: supermercats, 
carnisseries, forns, menjar per em-
portar, formatge...

1_ASSESSORAMENT: assegurances,  
gestories, advocats...
2_OBRES: constructors, excavació i 
graves...
3_FUSTERS / FUSTES
4_MECÀNICS 
5_AGRICULTURA, bosc, animals,  
     agrícola, jardineria (NOU!), flors...

93€
1/2 ANY

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...



5_AGRICULTURA, BOSC, ANIMALS I JARDÍ
ENERGIESJARDINERIA

AGRÍCOLA

TREBALLS FORESTALS

ANIMALS, VETERINARIS

7_SALUT  6_BELLESA

PERRUQUERIA

ESTÈTICAFARMÀCIES

ÒPTICADENTISTES DIETISTA

TRACTAMENTS

93€
1/2 ANY

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

93 850 82 81

Truca al: 

93€
1/2 ANY

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

DIETÈTICA

VOLS ANUNCIAR-
TE AMB EL DOBLE 
D’ESPAI?

DIRECTORI 
DOBLE
Més espai, 
més visible!

280 € /any
*surt a 14 € per Rella

FLORS

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...



8_RESTAURANTS, BARS, HOSTALS

9_ALIMENTACIÓ

PRATS DE LLUÇANÈS

PERAFITAALPENS SANTA CREULA TORRE

LLUÇÀOLOST STA EULÀLIA

CELEBRACIONS

MENJAR PER EMPORTAR

CARNISSERIES SUPERS

FORMATGES

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI

CANSALADER - XARCUTER

93 850 82 81

Truca al: 

93 850 82 81

Truca al: 

93€
1/2 ANY

93€
1/2 ANY

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

Més informació:   
621 276 429

comunicaciolarella@gmail.com

ANUNCIA’T
al Directori d’Empreses de LaRella 
i gaudeix de descomptes en 
publicitat del 30%

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

I ara, també a larella.cat/directori

165€/any
comunicaciolarella@gmail.com

93 850 82 81

HI POTS SER PER NOMÉS...

*surt a 8,3 € per Rella



12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS

TAXIS

NETEJA

TINTORERIACOMBUSTIBLES

QUIOSC

AUTO ESCOLA

FUNERÀRIAFOTOGRAFIA

RESIDÈNCIA

13_INFORMÀTICA

11_INSTAL·LACIONS

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

10_ESCURA-XEMENEIES

93€
1/2 ANY

93€
1/2 ANY

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

SI VOLS SER-
HI MIG ANY... EL TROBAREU A LA 

SECCIÓ 5, DE 
JARDINERIA I 

TREBALLS FORESTALS!

NOU AL 
DIRECTORI

LA FOTO DEL 
DIRECTORI!

T’anuncies a LaRella? Ens vols mostrar el 
teu producte o servei? Envia’ns una foto i la 

publicarem! Un plat del restaurant, l’aparador 
de la  botiga, el teu millor embotit, una foto 
teva treballant, una imatge entranyable...

*publicarem un màxim de dues fotos anuals de cada em-
presa. Es publicaran segons espai i per ordre d’arribada. 

No s’admeten anuncis d’ofertes publicitàries, per fer això, 
contacta’ns i farem un anunci ben rebonic!

La masia Vilasendra, ben il·luminada, 
preparada per fer una bona celebració 

(troba-la a la secció  8)
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 » APARTAMENT A L’ESCALA amb capaci-
tat de 2 a fins a 6 persones. Ben situat. 
A prop de mar. Amb WI-FI, 3 piscines 
comunitàries amb jardí. Es lloga per set-
manes. T.: 699 914 861 (R83/05) 

 » PIS AL CENTRE DE SANT BARTOMEU 
DEL GRAU amb sortida a l’exterior. Molt 
bones condicions de lloguer. T.: 649 84  
07 42 (R84/01)

 » CASETA per setmanes a Santa Margari-
da (Roses). Amb cabuda per a 4 perso-
nes. T.: 667 534 028 (R86/01)

 » HABITACIÓ A PRATS DE LLUÇANÈS. 
Preu i condicions a convenir. T.: 675 819 
508 (R86/05)

 » CARNISSERIA-CANSALADERIA-BOTIGA 
DE MENJARS PREPARATS a Sant Barto-
meu del Grau. Botiga equipada. T.: 699 
386 129 (R86/03)

ELS ENCANTS / EL TEMPS

 » OQUES BLANQUES d’aquest any, nascu-
des entre el març i finals d’abril. T.: 663 
543 763 (R86/02)

 » CARAVANA TEC del 2009. En bon estat. 
De doble aïllament. Disposa de 6 places. 
Inclòs avancer complet, avancer d’hi-
vern i toldo d’estiu. Sempre tancada en 
garatge. T.: 672 152 667 (R86/04)

 » 3 ARADES CAVADORES I UNA ARADA 
D’OREIONS DE TOMBAR, de tracció ani-
mal, de les d’abans. T.: 93 853 02 15 
(vespres) (R85/01)

 » LLIT DE 90 CMS. I DIPÒSIT DE 1000 LI-
TRES DE PLÀSTIC. T.: 938560159 (ves-
pres) (R85/07)

 » EMBALADORA John Deere 550. T.: 636 
333 630 (R85/02)

 » PAVOS REALS. T.: 93 853 00 14 (R85/03)

 » TERRENY A PRATS de Lluçanès. De 
450m2. Molt bon lloc. T.: 606 88 12 66 / 
93 850 81 45 (R84/03)

 » MÀQUINA DE PASTAR petita, de dos bra-
ços. UNA MOLA D’ESMOLAR ganivetes 
marca Trepat, de les que funcionaven 
arrossegades per animals. 2 MÀQUINES 
d’engrunar blat de moro: una de 100 anys 
d’antiguitat i l’altre amb maneta manual. 
T.: 93 853 02 15 (vespres) (R84/04)

 » 2 BUTAQUES DE BARBER, 7 cadires en-
coixinades, 1 rentacaps, 1 escalfador 
d’aigua, 2 estufes de butà per estrenar 
amb bombones, 3 miralls grans, 2 buta-
ques i 1 tocador amb mirall inclòs. Preus 
a convenir. T.: 659 524 885 (R83/06)

 » 3 SOMIERS de 80 cm d’ample. Bon preu. 
T.: 610 78 62 23 (R83/02)

 » COTXE HYUNDAI ATOS PRIME 2001: ga-
solina, 154.000 km, mínim consum, aire 
acondicionat, direcció assistida, ITV i 
manteniment al dia, Demanem 1.200€. T: 
686 586 479 (R83/04)

 » PERSONA QUE SÀPIGA FER JERSEIS DE 
LLANA, per fer-li encàrrec. T.: 670 994 
379 (R85/03)

ES BUSCA

ES LLOGAES VEN

RACÓ DE LA FEINA

GEROCULTOR/A: A residència d’avis 
de Sant Boi de Lluçanès. Jornada 
complerta, no substitució.  Horari de 
tardes. Interessat/es trucar a 687 
083 081 (RF/1.76)

 INFERMER/A a residència d´avis de 
Sant Boi de Lluçanès. Jornada com-
plerta, no substitució. Interessats/es 
trucar a 687083081.

FUSTER_ Empresa comarca Osona els  
interessa fuster oficial  o aprenent_ 
606 379 375. (RF/1.477)

OFEREIXO FEINA DE...

BUSCO FEINA DE...

EL TEMPS QUE HA FET_ De l’1 al 14 de juliol

PRATS OLOST ORISTÀ SANT BOI ALPENS
DIA Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2

1 32.0 16.6 0.0 32.9 16.0 0.0 33,7 18,6 0 31.4 17.4 0.2 30.4 16.8 0.4

2 28.7 16.8 15.6 29.3 16.8 36.8 30,9 19 51 28.4 15.6 25.2 27.6 15.5 29.0

3 25.1 15.1 16.6 25.8 14.3 22.0 27,4 15,3 1,4 22.8 14.7 24.6 21.4 14.1 40.8

4 27.3 14.3 0.0 28.4 13.7 0.0 28,4 14,9 0 26.4 15.0 0.0 25.8 14.3 0.0

5 30.7 14.4 0.0 31.7 13.6 0.0 32,5 14,2 0 29.5 15.3 0.0 29.2 14.5 0.0

6 30.7 15.0 0.0 31.7 13.5 0.0 33 16 0 30.5 16.7 0.0 29.3 15.9 0.0

7 28.5 17.0 0.0 29.5 17.0 0.0 32,5 18,6 0 28.7 17.1 0.0 27.9 16.4 1.0

8 27.7 17.8 0.0 31.6 16.0 0.0 33,1 18,2 0 29.9 17.0 0.0 29.0 16.4 0.0

9 32.8 16.9 0.0 33.8 15.7 0.0 36,2 18,4 0 31.3 17.7 0.0 31.1 16.1 0.0

10 30.7 17.3 0.0 30.4 16.2 0.0 32,8 18 Inp. 27.4 18.3 2.8 29.2 17.7 0.0

11 30.3 15.0 0.0 30.7 13.8 0.0 33,7 14,6 0 29.4 15.8 0.0 28.3 15.7 0.0

12 29.2 16.5 0.0 29.1 15.8 0.0 30,5 18 Inp. 28.2 16.7 0.0 27.2 16.3 0.0

13 27.3 15.9 17.6 28.4 16.4 6.4 30,1 19 10 27.3 15.4 7.6 24.9 13.9 12.0

14 26.7 14.6 3.8 27.4 13.6 2.2 29,7 14,8 0 25.3 13.8 0.8 24.8 12.9 5.8

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_  9 de juliol 36,2

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ALPENS_  14 de juliol 12,9

La calor ha arribat amb força aquesta quinzena. El dimecres passat, al carrer Nou de la Torre, 
el veïnat prenia la fresca amb ventilador //FERRANORRIOLS

“Si vols tenir bona col, planta-la al juliol”

>CANGUR_ 608 321 353_ Noia que 
té experiència amb els nens i que pot 
adaptar-se a qualsevol horari, a més 
de tenir cotxe propi (RF/1.85)

>CLASSES DE REPÀS_ 634 203 099 _ 
Estudiant de mestra s’ofereix per fer 
classes de repàs de primària i de pri-
mer i segon de secundària. (RF/2.85)

>NETEJAR CASES_ 93 856 06 08

>NETEJA_ 655 166 559_ Home de 53 
anys busca feina de qualsevol cosa, 
amb disponibilitat horària, carnet de 
conduir i vehicle propi (fins i tot caps 
de setmana i festius) (RF/3.85)

>PINTURA I JARDINERIA_ 653 336 
133_ Faig petits treballd de pintura i 
jardineria (RF/1.86)

> CLASSES DE GUITARRA, HARMÒ-
NICA I VEU_ 610 62 91 42 _ Classes 
des de zero, per totes les edats, ho-
res convingudes. Individuals o grups. 
També a domicili. (RF/1.484)

Si vols aparèixer al Racó de la 
feina o als Encants escriu-nos a: 
comunicaciolarella@gmail.com

FARMÀCIES DE GUÀRDIA   
*a partir de les 21h, es poden dirigir a Vic a la farmàcia que 
apareix entre parèntesis, o poden anar a la Guàrdia Urbana, 
que els hi acompanyarà.

Dj 16  > SBG (Ylla)            Dv 17 > PRATS (Tanyà)
Ds 18> OLOST (Vilaplana)
Dg 19 > matí: PRATS / tarda: OLOST (Aliberch)
Dll 20 > SBG (Fargas)
Dm 21 > OLOST (Euras)
Dx 22 > PRATS (Atlàntida)
Dj 23 > SBG (Ylla)              Dv 24 > OLOST (Tanyà)
Ds 25 > PRATS (Fargas)
Dg 26 > PRATS (Vilaplana)
Dll 27 > SBG (Atlàntida)
Dm 28 > OLOST (Ylla)         Dx 29 > PRATS (Tanyà)
Dj 30 > SBG (Vilaplana)
Dv 31 > OLOST (Fargas)
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