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Els Blú es van reinventar per oferir un concert amb seguretat des del remolc d’un tractor// F:  XAVIER  VILELLA

La propera Rella sortirà 
el 3 de setembre!
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FESTES

Escriptors i artistes diversos es troben a Perafita

Petits i grans, osonencs i lluça-
nesos, escriptors i il·lustradors, 
tots estaven convidats a la Fes-
ta del Llibre de Perafita. Només 
hi havia una condició: ser amant 
dels llibres. A la trobada s’hi van 
aplegar una trentena de lletrafe-
rits, els nens i nenes del Casal i 
la llar d’infants, i també hi havia 
dues parades de llibres antics, i 
una parada amb els llibres dels es-
criptors, poetes i il·lustradors pre-
sents, que en van signar alguns. 

La presentació del cinquè conte 
de la Bruixa de Perafita “L’Ase-
ret dins de l’armari” va marcar el 
punt d’inici del micro obert. Com 
va dir la seva autora, Teresa Ribe-
ra: “hi ha gent a qui agraden tant 
els llibres que els agrada escriure’n 
i fins i tot llegir-los o recitar-los”.

I així va quedar demostrat quan 
van anar desfilant tots els autors. 
La Maria Nogué, de Sant Quirze 
va llegir un poema sobre els som-
nis; el manlleuenc Gabriel Salvans  
en va presentar uns quants de 
breus; el Ton i la Roser, membres 
de la Trebinella, van escenificar 
una escena teatral; el polifacètic 
artista Nan Orriols va deixar vo-
lar els ocells en un poema; l’escrip-
tor afincat a Olost, Ramon Breu, 

PERAFITA
Per_ Jordi Freixa i Oliveras

també s’hi va afegir; el pradenc 
Lluís Vila va recitar un poema 
que reivindica la comarca (escrit 
fa vint anys); el santbartomeuenc 
Xevi Pujol va sorprendre amb un 
poema sobre la Candelera; i el di-
buixant de Folgueroles Eloi Casa-
devall no hi va faltar amb un poe-
ma sobre l’amor. Els il·lustradors 
lluçanesos Gerard Bosch i Subi, 
no s’hi van afegir en veu alta, però 
també hi eren!

En l’acte, ben decorat amb unes 
originals mascaretes fetes amb pà-
gines de llibre, màquines d’escriu-
re i altres elements llibròfils es va 
reivindicar el contacte directe amb 
els escriptors, i el trencament de la 
dinàmica dels grans autors i edi-
torials.//

Mascaretes fetes amb pàgines de llibre, part de l’original decorat creat per Caruca Ballesteros.// 
F:  MARIA MANZANARES @trazos_rebeldes

La Teresa Ribera.//F: MMANZANARES

El Subi ensenyant contes//F:MMANZANARES

Van celebrar el dia del llibre amb un esmorzar, la presentació del nou conte de la Bruixa i un micro obert

El passat 23 de juliol, com a tants altres pobles 
de Catalunya, se celebrava el Sant Jordi ajornat el 
passat abril. A Sant Bartomeu ho van fer sobre ro-
des, amb una bicicletada de contes que va recórrer 
diferents espais del poble, de l’església vella fins al 
Casal, on a cada parada el conta-contes Pep Cas-
tells feia gaudir a grans i xics que s’havien reunit 
per escoltar-lo. A  l’última parada i com a punt  fi-
nal del Sant Jordi més atípic, totes les assistents 
van plantar unes boniques alegries i begònies al 
costat del Casal.//CFU

A la plaça de l’Església, organitzat per Cal Si-
ller, l’oristanenc Josep Riera, i el lluçanènc Vicenç 
Ambrós van signar les seves darreres novel·les.//

Un Sant Jordi sobre rodes 
a Sant Bartomeu del Grau

A Prats hi signen els autors 
Josep Riera i Vicenç Ambrós

Els Blú tornen sobre rodes

D’ençà de l’esclat de la pandè-
mia del Coronavirus, el grup Blú 
Versions ha vist com s’anaven 
anul·lant tots i cadascun dels 
concerts que tenien programats 
al llarg de l’estiu. Les restriccions 
dictades per les autoritats sanità-
ries fan impossible la celebració 
d’esdeveniments d’aquesta mag-
nitud. No obstant, les ganes de 
tornar als escenaris eren tantes, 
que els Blú van decidir buscar 
una alternativa que permetés to-
car en públic i poder tornar a sen-
tir l’escalfor de la gent. 

Van anunciar la seva tornada 
per les xarxes socials sota el títol 

SANT FELIU SASSERRA
Per_ Xavier Vilella Antonell

“Pastura Sobre Rodes”, una inicia-
tiva per omplir els carrers de músi-
ca, però mantenint en tot moment 
la distància de seguretat i amb l’ús 
obligatori de la mascareta.

L’acte va tenir com a prota-
gonista un tractor que, amb un 
remolc convertit en escenari, va 
passejar el grup i els assistents 
per Avinyó i Sant Feliu Sasserra. 

Inicialment s’havia previst arri-
bar fins a Prats de Lluçanès, però 

la suspensió de la gran majoria 
dels actes de la Fira de Sant Jau-
me va propiciar l’ajornament de 
la ruta fins a terres pradenques. 

A les 6 de la tarda Avinyó va do-
nar el tret de sortida a la rua, que 
va acabar pels volts de les 10 a la 
piscina de Sant Feliu Sasserra, on 
van exhibir el repertori final amb 
el públic assegut en cadires al seu 
voltant, per mantenir la distància 
de seguretat en tot moment.//

Concert-vermut amb Men in Swing//F: dalpens.com

Finalment inauguren la 
remodelació del Casino

La inauguració de la remodelació del Casino d’Alpens 
es va haver de desplaçar degut a la crisi del Coronavi-
rus, fins el passat cap de setmana. Dissabte 25 de juliol, 
l’espectacle del Peyu “L’home, orquestra”, i diumenge, 
el vermut concert amb Men in Swing van servir per 
mostrar les novetats de l’equipament.//Red
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LA COLUMNA

I tot per unes 
campanes

No sé per quins set sous em pensava, com mol-
ta altra gent, que aquest 2020 seria especial. Un 
any maco, tot rodonet i cuqui. Com les hòsties de 
rodonet. Tot eren projectes, il·lusions, nous inicis. 
Un any brillant i ple de llum. Sí, de la que crema 
més que il·lumina.

Ja de cara al gener vaig intuir que la cosa no 
aniria ben bé com jo m’havia imaginat. Tornar 
de vacances i passar-te dues setmanes una llit no 
és el millor pla, quan l’original era trobar la fei-
na que t’omplís i t’aportés tot allò que necessites. 
Perquè a principis d’any jo pensava que treballar 
m’omplia. Les hores m’omple, res més. Potser és 
que no he trobat el que m’agrada, però a veure 
que treballar pel plaer cru i pelat de treballar en-
cara no conec ningú que ho faci.

En fi, que així va començar el meu any, al llit 
i sense ànims ni forces per quasi res. Amb això 
va arribar el febrer. Curtet per sort, amb feinetes 
per aquí i per allà vaig anar tirant. I així seguei-
xo, anar fent la puta i la ramoneta (sí, m’he de 
deconstruir molt a nivell de llenguatge, però és 
que no sé com dir-ho sinó). En fi, el març ja sa-
bem que va passar, i a l’abril i al maig. Divertits 
tu aquests mesos. Unes excursions, de la cuina 
al sofà passant per mig menjador, i a l’habitació 
que el llit feia de rotonda que si no era tot massa 
curt. Tan divertits van ser que no vull que arribi 
l’hivern perquè amb el moviment d’aquests me-
sos crec que hauré de comprar mig armari nou.

I per fi va arribar el juny, així a mig gas, poc o 
molt, ens vam anar retrobant. I vèiem com s’acos-
tava el juliol, el final de la reclusió abans del re-
brot de setembre o octubre perquè llavors encara 
era setembre o a l’octubre que havia de petar tot, 
ara ja no. Ara ja hi som. Bé, no exactament. Hi 
són uns quants, els altres hi estem arribant si no 
prenem mesures, i si fóssim turistes, no ens afec-
taria (que fer el guiri és més segur que anar al 
teatre).

En fi, ja som juliol i ja tenim la nova norma-
litat aquí, que per cert, ens està quedant boni-
ca de collons (que si, el llenguatge i tal). Ja han 
passat tres festes majors, dues força completes, 
l’altra per Internet. I arribaven les d’agost, amb  
mascaretes i distàncies i tot plegat. Però de cop 
i volta tot torna a penjar d’un fil, perquè clar si 
penja a Barcelona penja arreu, quan només era 
al Segrià no.

I aquí estic, davant una pantalla, esperant que 
passi l’agost (no per res, només perquè a finals 
és Sant Bartomeu i espero amb candeletes el que 
hi hagi de Festa Major). Però en fi, que repasso 
tot l’any i l’única conclusió en ferm que en trec és 
que, pel que pugui ser,  no em torno a saltar unes 
campanades de cap d’any mai més.//

Carolina
FONT

NOTÍCIES

Dos sergents dels Mossos reconeixen 
les veus dels agents implicats en 
l’agressió racista a St. Feliu Sasserra

Dos sergents dels Mossos d’Es-
quadra destinats a l’Àrea de Re-
cursos Operatius (ARRO) de la 
Regió Policial Central es van pre-
sentar el 30 de juny i 2 de juliol, 
respectivament, a les dependèn-
cies de la Divisió d’Afers Interns. 
El motiu de la seva visita era tor-
nar a prestar declaració en rela-
ció amb l’agressió policial racista 
ocorreguda el 10 de gener de 2019 
a Sant Feliu Sassera durant la de-
tenció d’un jove anomenat Wubi. 
No era la primera vegada que ho 
feien i van acudir-hi per retrac-
tar-se del seu testimoni anterior, 
quan encara no s’havia fet públic 
l’àudio de l’agressió i els mateixos 
dos sergents i un sotsinspector ha-
vien assegurat als seus companys 

de cos que no podien reconèixer 
les veus dels seus subordinats. 

En les noves declaracions reco-
neixen les veus dels antidistur-
bis, esclarint així el seu grau de 
participació en aquella actuació.  
Aquestes declaracions van ser re-
collides en dos informes –un per 
a la declaració de cada sergent– 
que han estat remesos al jutjat i 
incorporats a la causa. 

La fase d’instrucció segueix ober-

ta a l’espera que el jutge resolgui 
sobre la petició d’efectuar una roda 
de reconeixement on la víctima 
pugui identificar visualment els 
agressors. La defensa dels mossos 
continua sol·licitant l’arxivament 
del procediment i s’ha oposat a la 
pràctica d’aquesta darrera pro-
va, mentre l’acusació exercida per 
SOS Racisme en representació de 
Wubi la reclama com a pas previ a 
demanar que el cas arribi a judici.//

Els fets van tenir lloc al voltant d’aquest edifici.//F: MVIÑAS

SANT FELIU SASSERRA

Extracte de 
l’article de David 
Bou publicat a la 

directa.cat

Meritxell Budó presenta les inversions 
del Govern a la Catalunya Central a Prats

La consellera de la Presidència 
i portaveu del Govern, Meritxell 
Budó, va presentar el passat 17 
de juliol als jardins de Cal Bach 
de Prats de Lluçanès la resolució 
provisional del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
de la Catalunya Central, en què 
s’inclou una partida de 370.000 
euros per construir el nou Teatre 
Orient del poble.

Budó va visitar l’Ajuntament, 
on va signar el llibre d’honor, i va 
oferir una roda de premsa per de-
tallar les inversions que el govern 
té previstes a la Catalunya Cen-
tral en els pròxims quatre anys en 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Redacció

el marc del PUOSC. La consellera 
va subratllar que aquesta és una 
“eina que permet una discrimina-
ció positiva cap als municipis més 
petits, com és el cas de Prats, per 
garantir-los la capacitat inverso-
ra per afrontar els seus reptes.”

La visita va finalitzar al ma-
teix Teatre Orient, on la conse-
llera va veure sobre el terreny 
les instal·lacions actuals de 
l’equipament que l’Ajuntament 
preveu reobrir després de 20 
anys sense activitat.//

La comitiva al Teatre Orient//F: AJPRATS

Cinc positius per COVID-19 a l’ABS Lluçanès 
L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 

Lluçanès ha registrat cinc nous 
positius per Coronavirus en els 
últims quinze dies, mentre que 
la quinzena anterior no se n’ha-
via notificat cap. Des de l’inici 
de la pandèmia hi ha hagut 35 
casos positius. També ha se-
guit pujant el nombre de casos 
sospitosos: ara en són 465, 69 

més que fa quinze dies. Tot i 
això, cal tenir present que un 
criteri per establir els “casos 
sospitosos” pot ser l’aparició de 
qualsevol símptoma compati-
ble amb el Coronavirus, enca-
ra que podria correspondre en 
realitat a una altra malaltia. 
Les dades corresponen a aque-
lles persones de les que s’ha po-

gut identificar la seva zona de 
residència. En el cas de l’ABS 
Lluçanès, l’àrea engloba Prats, 
Olost, Lluçà, Perafita, Sant 
Bartomeu, Sant Martí, Oristà 
i Merlès, i no inclou Sant Feliu 
(que pertany a l’ABS d’Artés) i 
Sant Boi, Alpens, Sant Agustí 
i Sobremunt (que pertanyen a 
l’ABS de Sant Quirze).//FV
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NOTÍCIES

Nits Miralles amb textos 
d’Isabel-Clara Simó

Els ajuntaments de St. 
Martí d’Albars i St. Boi, 
reconeguts per l’AOC

Les Dones que cremen romaní van participar a la 
darrera edició de les Nits Miralles, celebrada el 19 
de juliol al monestir de Lluçà. En l’acte es va fer una 
lectura de textos i poemes d’Isabel-Clara Simó amb 
un recull de cançons tradicionals, sota el títol “El 
conjur”.//Red (F: GLÒRIA BORRALLERAS)

El Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) ha reconegut els ajuntaments de Sant Martí 
d’Albars i Sant Boi de Lluçanès per la seva activitat 
en els serveis digitals de tramitació amb la ciuta-
dania, gestió interna i interoperabilitat, així com la 
implantació o disponibilitat de serveis públics digi-
tals. Tots dos pobles tenen molt actius els tràmits 
electrònics a l’ajuntament i han quedat tercers de la 
seva categoria (St. Martí en la de pobles amb menys 
de 500 habitants, i St. Boi en la de pobles d’entre 
501 i 1000 habitants).//Red

El Banc de Sang i Teixits i 
l’associació de donants de sang 
d’Osona, amb la col·laboració 
dels ajuntaments del Lluçanès, 
organitzen dues campanyes, a 
Olost, el 4 d’agost a l’Espai Perot 
Rocaguinarda, i a Prats, el 8 i 9 

CULTURA

MUNICIPAL

Premien Laura Paracolls per un 
treball sobre la ramaderia extensiva 

Sant Feliu, Prats i Olost acolliran campanyes 
de donació de sang

La Universitat de Vic ha premi-
at “La ramaderia extensiva al Llu-
çanès. Un element a defensar”, de 
la perafitenca Laura Paracolls Hi-
dalgo, estudiant de l’Institut Cas-
tell del Quer, que rep el premi Bon 
Preu als millors treballs de recerca 
en l’àmbit de les Ciències Socials.

En el treball, Paracolls, ha es-
tudiat l’evolució de la ramaderia 
al Lluçanès, la viabilitat dels ra-
mats, i ha entrevistat diversos 
pastors i ramaders. En les con-
clusions hi observa que el pas de 
les explotacions diversificades i 
extensives cap a les intensives 
disminueix el número d’explotaci-
ons i les famílies que poden viure 
d’aquestes activitats, fet que tam-
bé agreujarà el despoblament. A 
nivell ambiental significa la so-
breexplotació de recursos hídrics, 

PERAFITA
Per_ Jordi Freixa Oliveras

la contaminació d’aqüífers i cur-
sos fluvials, i un empobriment del 
sòl per l’abocament dels purins. 
Com explica: “el món cada vegada 
està més globalitzat i massificat. 
Aquí es produeix molta carn, però 
se n’hi queda molt poca, en canvi 
ens hem de quedar la porqueria, el 
purí. Tot va creixent i queden els 
quatre grossos, que en realitat fan 
mal als petits”.

Malgrat concloure que el pastor 
no té reconeixement social, i que 
l’activitat ramadera extensiva és 
“difícilment rendible a nivell eco-
nòmic”, Paracolls fa una mirada 
en positiu, i resol que la feina de 
pastor “tindrà més viabilitat si 
s’aconsegueix fer prendre conscièn-
cia”. Per ella aquest model “dona 
feina a joves de les zones rurals i 
a les petites explotacions del ter-
ritori, protegeix el medi ambient i 
manté les tradicions”.  La Laura, 
que va fer 60 quilòmetres de camí 
de transhumància acompanyant 

un ramat, en reconeix la duresa, i 
afegeix:  “el jovent mira cap un al-
tre cantó. Busca feines de treballar 
menys hores i cobrar més”. 

Els avis de la Laura tenen un 
ramat de 50 ovelles, del que ara 
se’n cuiden ella i el seu pare. És 
un ramat petit i no fan de pastors, 
sinó que és en tancat rotacional, 
però  va escollir el tema per conèi-
xer més a fons la transhumància. 
Com diu “s’està perdent i cada 
vegada se’n parla menys, però 
ha tingut i té molta importància 
al Lluçanès. Molts camins i po-
bles s’han anat construint amb 
la transhumància, i el pas dels 
ramats ajuda a conservar camins 
i boscos”.  Ella té molt clar que 
vol mantenir el ramat de casa 
“m’agrada el bestiar i no vull dei-
xar-ho perdre”. Tanmateix, i com 
explica, ara porta un tractor i vol 
dedicar-se a l’agricultura i estudi-
arà un cicle formatiu d’adminis-
tració i direcció d’empresa.//

LA VINYETA, per Olga Molina

d’agost a l’Espai. A Sant Feliu 
Sasserra també hi seran aquest 
dijous 30 de juliol. Degut a la 
COVID-19, enguany no faran 
campanya a Alpens i Sant Boi de 
Lluçanès, però des de l’associació 
animen a apropar-se a les cam-

panyes proposades per ajudar a 
mantenir les reserves de sang, i 
més tenint en compte que s’estàn 
reprenent operacions  ajornades 
durant el confinament, i que en 
les vacances les donacions baixen 
un 30 %.//Red
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Fira de Sant Jaume a 
mitges tintes

Prats de Lluçanès va celebrar, el passat diumenge 
26 de juliol, la popular Fira de Sant Jaume. El ca-
lendari preveia un cap de setmana ple d’activitats 
per promoure el comerç local i el producte de pro-
ximitat, però quatre dies abans, a mitja setmana, 
l’Ajuntament va decidir suspendre algunes de les 
activitats seguint les recomanacions de la Generali-
tat. D’aquesta manera, es van mantenir les parades 
de la tradicional Fira de Sant Jaume, l’entrega del 
Premi Doctor Grau, amb el final de festa del pianis-
ta local Sergi Costa, o la presentació de la restaura-
ció de l’antic rellotge del campanar de l’Església, a 
càrrec de Màrius Tulleuda.  La suspensió de la resta 
d’actes va afectar, sobretot, la cinquena edició del 
Tastaqmarca. Altres activitats com el concert sobre 
rodes de Blú, la sortida familiar de la Unió Excursio-
nista de Prats o els tallers que promovien la pràctica 
esportiva i els hàbits saludables, entre molts altres, 
també es van veure afectats i van ser anul·lats.//JBE

FIRA

Es renova el Consell de Cuidem Lluçanès 

Troben més estris romans a Puig Ciutat

El passat divendres 17 de juliol 
va tenir lloc a l’Espai, de Prats de 
Lluçanès, l’assemblea ordinària 
de la cooperativa de serveis Cui-
dem Lluçanès. D’aquesta assem-
blea en va sortir un nou Consell 
Rector que serà l’encarregat de 
continuar amb la feina que havia 
començat l’anterior Consell.

El nou Consell Rector està for-
mat per l’Helena Vilà, mediadora 
i coach, que en serà la nova pre-
sidenta. La secretaria l’exercirà 
Montse Juvanteny, que també 
serà la representant del Consorci 
al Consell Rector. Juntament amb 
elles hi haurà la Pilar Marmi, 
terapeuta ocupacional, la Rosa 

Aquest diumenge, 2 d’agost, es 
presentaran els resultats de la 
campanya d’excavacions d’aquest 
estiu a Puig Ciutat a través d’una 
visita guiada al jaciment. 

Enguany les excavacions han 
continuat a l’edifici tres, on ja 
van començar l’any passat, i han 
proporcionat clars indicis que el 
jaciment fou destruït de manera 
violenta en la guerra civil que en-
frontava partidaris de Juli Cèsar 
i de Pompeu.

En el costat de ponent d’aquest 
edifici és on s’ha trobat més mate-
rial concentrat, des d’olles ceràmi-
ques per anar al foc, ceràmiques 
de cuina i un plat de ceràmica ibè-

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Garcia, fisioterapeuta, en Miquel 
Casadevall, director de l’ABS Llu-
çanès i l’Alfred Vernis, professor 
d’ESADE especialitzat en econo-
mia social i també responsable de 
la Càtedra del Món Rural.

Malgrat aquests canvis, el nou 
Consell busca la continuïtat del 
projecte. Per una banda, fent via-
ble les dues línies inicials que van 
impulsar la cooperativa, que són 
l’atenció domiciliaria i els serveis 
de neteja. I per l’altra, mantenint 
i potenciant altres serveis com les 
formacions i el reforç escolar. Com 
ens explica Rosa Garcia, membre 
del nou Consell, “tenim prevista 
una torbada amb el Consell sor-
tint per poder parlar de tot el que 
han viscut i com ho han viscut. 
Per compartir tota la informació i 
poder, si ho considerem necessari, 

rica tipus bol, entre d’altres. Àn-
gels Pujol, directora de l’excava-
ció, explica que  “podria ser que hi 
hagués un altell o algun tipus de 
mobiliari que es va cremar parci-
alment”. Tot el material l’han tro-
bat sobre el terra de l’habitació. 
A més d’un parell de projectils de 
fona, que diu, són força habituals. 
I fins i tot una cadena de ferro.

Encara queden tres dies de cam-
panya i segons ens explica Pu-
jol “ens han sortit restes bastant 
abundants de carbons davant les 
obertures d’entrada i és possible 
que es tracti de les portes caigudes i 
cremades parcialment. És bastant 
entretingut, volem dedicar més 
dies per intentar documentar-ho 
bé. Podria ser que fossin dues por-
tes i un pal central que formaria 

marcar noves línies”.
La pandèmia de la Covid ha po-

sat en evidència la importància de 
les tasques de cura, alhora que ha 
fet aflorar altres necessitats com 
ens explica Garcia “hem vist com 
algunes persones grans han fet 
una gran davallada o s’han trobat 
molt soles. Davant d’aquesta situ-
ació es reafirma la necessitat que 
hi ha d’un envelliment digne, que 
és el que perseguim”. Però aquesta 
pandèmia també ha representat 
un sotrac per la cooperativa que ha 
hagut de fer un ERTO a les seves 
treballadores, ja que se’ls van anul-
lar molts serveis. No obstant han 
aprofitat el confinament per espe-
cialitzar-se en neteja i desinfecció 
per a la prevenció de la Covid-19 
cosa que els hi “ha suposat un nou 
impuls” com ens explica Garcia.//

part del suport de la coberta. Però 
de moment tot són hipòtesis”.

El que sí que està clar és que 
aquesta setmana finalitza la cam-
panya d’enguany. I que estant 
pendents d’una ajuda que han 
sol·licitat, que en el cas que els 
hi atorguin permetria una nova 
campanya d’excavacions aquest 
mes d’octubre.//

Olost i Sobremunt signen el manifest de 
la nova Associació per l’Energia Pública

Els municipis d’Olost i Sobre-
munt han signat el manifest 
de l’Associació de Municipis 
i Entitats per l’Energia Pú-
blica (AMEP), creada a finals 
d’aquest juliol. L’entitat, tal i 
com anuncia, neix amb l’objec-
tiu principal d’impulsar la titu-
laritat i la gestió pública de la 
xarxa de distribució d’energia 
elèctrica. A més d’impulsar una 
producció d’electricitat pura-
ment amb energies renovables. 
L’AMEP neix, segons anuncia, 
després que, des de les institu-
cions europees, s’hagi creat un 
paquet de recomanacions cap 

OLOST / SOBREMUNT
Per_ Lluc Corominas Peraire

a la resta d’ens per la regula-
ció de la xarxa elèctrica cap a 
la gestió pública. Aquest pa-
quet s’emmarca dins els objec-
tius de reducció d’emissions de 
contaminats previstes pel 2050.  
Tal i com explica Gil Salvans, re-
gidor de medi ambient a l’Ajun-
tament d’Olost, una d’aquestes 
directrius és la creació de “co-
munitats energètiques”. “Les co-
munitats energètiques són agru-
pacions veïnals, d’entitats, de 
municipis, etc., per elaborar ener-
gies renovables”. Salvans avan-
ça que, des del municipi d’Olost 
ja han pensat alguns projectes 
com “crear una comunitat ener-
gètica al nucli de Santa Creu, 
impulsar la distribució públi-
ca d’energia elèctrica partint 

de plaques fotovoltaiques, etc.”.  
Cal recordar que, a l’Estat espa-
nyol, la titularitat de la xarxa 
elèctrica és 100% privada. L’As-
sociació doncs, tal i com susten-
ta Salvans, “neix per intentar 
fer caure aquest lobby”. El ma-
teix afirma Albert Güell, alcalde 
de Sobremunt, que se sumen al 
projecte per “trencar monopolis”. 
Actualment, l’Associació a comp-
te amb el suport de 47 municipis, 
d’entre ells les quatre províncies 
catalanes, i 2 entitats (la Xar-
xa per la Sobirania Energètica i 
l’Associació de Micropobles). Des 
de l’entitat, es preveu que cada 
municipi adherit aprovi els esta-
tuts de l’AMEP al setembre per 
tal que, al mes següent, es celebri 
l’assemblea constituent.//

La Joana amb la seva família el dia de recollida del premi.//F: AJPRATS

El carrer Major de Prats durant la fira.//F: AJPRATS

Cadena de ferro.//F: APUJOL

Joana Pidelaserra 
premiada amb el 
Doctor Grau 

L’oristanenca, Joana Pidelaserra i Argilaga, amb un 
9,69 (sobre 10) al Batxillerat, ha estat la guardonada 
amb el Doctor Grau d’enguany, premi que reconeix 
l’alumna amb la nota més alta del Batxillerat de l’Ins-
titut Castell del Quer i atorga 1.200€. 

Les estudiants que enguany acabaven el segon cicle 
del Batxillerat s’han topat amb la situació sobrevingu-
da provocada per la CoVid-19. Pidelaserra afirma que 
ha costat mantenir el ritme aquests mesos, sobretot 
perquè “les classes en línia requereixen més força de 
voluntat”. 

A partir d’ara, Pidelaserra, espera poder entrar al 
grau de Matemàtiques de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC). “Aquesta és l’assignatura que he 
gaudit més aquest curs i sempre m’ha agradat” assegu-
ra, fet que explica la seva decisió.//LC  

EDUCACIÓ
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Després de passar per diversos 
projectes musicals, el music olos-
tenc DAVID CANAL va decidir 
anar a Barcelona i intentar viure 
plenament de la música. Parlem 
amb ell dels músics de carrer, de 
la rumba, del desconfinament i de 
l’actuació que oferirà a Olost du-
rant la Festa Major.

ABANS D’ENDINSAR-TE EN LA 
RUMBA EN QUINS PROJECTES 
MUSICALS HAVIES PARTICIPAT?

Amb 14 anys vaig formar part 
de la banda vigatana Skatucat, 
que tenia un rotllo ska, amb al-
guna cançó punky i temàtica in-
dependentista. Després vaig tenir 
un altre grup, els Set de Festucs, 
on érem dos violins, bateria, pi-
ano, baix i jo que tocava la gui-
tarra. Amb ells fèiem pop, ska i 
una mica de tot. Això va acabar 
quan tenia 18 anys. Més tard vaig 
formar un duet que llavors vam 
ampliar per fer Absolut, grup de 
pop-rock. 

Paral·lelament des dels 16 anys 
he anat fent concerts com a can-
tautor i composant cançons en ca-
talà i castellà.

I FINALMENT TUMBAOS...
És la meva última banda, amb 

qui vam fer més concerts i festes 
majors. Vam tocar quatre anyets, 
sobretot versions de rumba, però 
també alguna de reggae, mestis-
satge... Fèiem versions i també al-
guna de nostra. Al públic si li fots 
una versió l’enganxaràs més fàcil 
que no si li toques un tema que no 
coneix. 

Vam tocar fins el 2016, quan 
vam treure el disc i es va acabar. 
El grup va sorgir quan preparà-
vem un projecte de rumba amb el 
Xevi Abril, devia ser l’any 2013. 
Volíem fer bolos fent versions de 
rumba, i va sorgir Tumbaos, i ens 
va començar a sortir molta feina. 
En un any vam fer una cinquan-
tena de concerts.

EN AQUELLA ÈPOCA, AL 2012, 
VAS INSTAL·LAR-TE A BARCELO-
NA. PER QUÈ?

Per la música, per tenir més 
sortida, conèixer més gent, trobar 
locals per tocar... Volia obrir-me 
camí. Vaig arribar-hi amb la idea 
de trobar una feina, i en el cas de 
no trobar-ne, hagués tornat. Però 
una amiga em va dir: perquè no 
proves de tocar al Parc Güell, al 
carrer. Jo ja havia fet una mica de 
carrer quan vaig fer el Camino de 

Santiago, el 2010. Fins i tot vaig 
tocar a la plaça de Santiago, un 
lloc on ara ja no deixen tocar-hi. 
També havia tocat al carrer a Va-
lència, en anar a visitar la meva 
nòvia que vivia allí. Ho havia fet, 
però més puntualment.

I VAS COMENÇAR A TOCAR AL 
CARRER DE MANERA HABITUAL...

Un dia vaig anar al Parc Güell, 
tot acollonit perquè no em pillés la 
policia, amb la guitarra. Vaig tocar 
una hora i mitja i vaig fer 15 € com 
a molt, però vaig pensar: ostres si 
li foto un parell d’hores més, enca-
ra puc anar traient una mica...

Vaig anar demanant a altres 
músics de carrer, com anava amb 
la policia, i em van explicar que si 
tocava en depèn quines zones, no 
deien res, que no es podia fer però 
que la policia feia la vista gros-
sa. A partir d’aquí, va ser quan 
em vaig anar iniciant realment 
a tocar rumbes, vaig aprendre a 
fer el ventilador, i vaig veure que 
podia sobreviure fent música al 
carrer. Vaig estar així gairebé un 
any fins que em vaig quedar sen-
se veu, d’estar tocant cada dia, ja 
que tampoc tenia la tècnica que 
tinc ara.

COM ÉS EL DIA A DIA DEL MÚ-
SIC DE CARRER?

És com una feina, amb un ho-
rari diari. Cada dia començava a 
les 10 del matí, fins la 1 del mig-
dia. Feia “passes” de 45 minuts, i 
descansava 10 minuts. Tocar al 
carrer em va fer agafar taules. 
El carrer és el públic més sincer 
que et pots trobar, directament 
o agrades o no agrades. No ets 
dalt d’un escenari, on sempre és 
més fàcil que la gent s’entregui. 
A partir d’anar tocant al carrer, 

se m’acostava gent i em deien: 
podries tocar en aquest bar, o en 
aquest altre... Així vaig començar 
a tocar en locals de Barcelona. 

Últimament havia canviat el 
carrer pel metro, i tocava a dins 
dels vagons també. A part de fer 
els bars on vaig regularment, els 
dimarts i dimecres, que són els 
dies que em queden més “suel-
tos”, aprofito els matins per tocar 
als vagons. 

A diferència de tocar al carrer, 
quan ho fas als vagons pots gua-
nyar més i no has de gastar tanta 
energia: entres al vagó, fas una 
cançó i passes gorra. A cada cançó 
cau alguna cosa. De l’altra mane-
ra, com que estàs en un lloc fixe 
pots estar molta estona cantant i 
que ningú et tiri res. 

ARA ET QUEDES AMB LA RUMBA?
Sí, ara és el que vaig fent més. 

Al que em dedico més és a tocar en 
restaurants, estic en varis on hi 
vaig de manera regular fent més 
aviat versions rumberes: Peret, 
Gipsy Kings, Kiko Veneno, Los 
Delincuentes, el Muchachito... 

Jo faig rumba però també he 
fet molt pop-rock a la meva vida. 
Amb Tumbaos tenia més la con-
dició de composar rumba i aquest 
estil, però ara composo el que es-
tic sentint, el que em surt de dins. 
De fet, de versions també en faig 
d’altres estils. Toco coses més pop, 
com Jarabe de Palo, Manolo Gar-
cia o Gossos. Sóc rumbero, però 
sóc music i toco una mica de tot. 
Va bé tocar diferents estils.

VAS FER UN DELS PRIMERS CON-
CERTS DESPRÉS DEL CONFINA-
MENT AL PALAU DE LA MÚSICA...

Va ser a la terrassa del Palau 
de la Música. No m’ho esperava 
gens i va tenir molta repercussió 
mediàtica en els mitjans de comu-
nicació perquè ho van vendre com 
que era al Palau de la Música, en-
cara que realment és un bar que 
el porten una altra gent, no té res 
a veure. Em van demanar si vo-
lia començar l’edició de concerts 
d’aquest any. Allí n’hi fan diven-
dres, dissabte i diumenge. 

ÉS MÉS RESISTENT UN MÚSIC 
QUE ACTUA SOL EN EL MOMENT 
DE CRISI ACTUAL?

Ho he parlat amb molts músics, 
que ara amb tota aquesta moguda 
els que, com jo, toquem al carrer, 
en bars, en formats més petits, en 
actuacions davant de poc públic, 
hem tingut la sort de ser els pri-
mers de poder treballar. No neces-
sitem grans infraestructures, no 
toquem en grans festivals sinó en 

David Canal en una actuació recent.// F: ROBERTOPALOMO

“Al carrer hi ha el públic més sincer que et pots 
trobar, directament o agrades o no agrades”

llocs petits, que és gairebé l’únic 
que es pot fer en aquests moments. 

Al carrer de seguida que vaig 
poder ja hi vaig tornar. No feia 
metro, però feia terrasses. Hi 
anava a tocar, i després amb mas-
careta anava passant amb un pal 
de selfie amb un gorro penjat. 
Això al principi. Ara ja comen-
ço a fer metro, això sí, cantant 
amb la mascareta. Si passes  un 
parell d’hores tocant així et que-
da la cara ben humida... Amb tot 
aquest tema ens hem trobat que 
els músics petits com jo hem sigut 
els primers de tenir feina. 

De fet, però, la gent que vivim 
realment de la música al carrer, o 
treballes o no menges.

PERQUÈ HAS ESCOLLIT ANAR 
CAP A SER UN MÚSIC DE CARRER?

Perquè tot és més fàcil. Si tens 
una banda necessites ser una sèrie 
de persones i anar totes a la una. 
Sent sol no m’he d’organitzar amb 
ningú. Per altra banda, viure de la 
música tocant en una banda im-
plica una gran feina i esforç. Amb 
Tumbaos ho vam estar treballant 
molt, i vam veure que fer un pas 
més també és molt difícil. Molts 
cops si no ets en el lloc adequat ni 
tens els contactes, és molt compli-
cat. És una mica loteria. Sí que, 
evidentment, si fas una gran feina 
i t’impliques, algun fruit dona. 

Tal com jo ho tinc muntat sí 
que puc viure de la música i te-
nir un sou digne. En una banda 
és  molt difícil això. Per dir-ho 
d’una manera, si a Catalunya hi 
ha 50 grups, que en puguin viure 
serien quatre contats. Pots viure 
de la música de moltes maneres 
diferents, i d’aquesta manera que 
ho faig jo, implica menys infraes-
tructura i esforç. 

COM ET SENTIREM A OLOST?
Aniré amb el pianista Tito Car-

los, que ja tocàvem amb els Tum-
baos, i amb l’Adrià al cajón, que 
ja és amb qui toquem a restau-
rants i jo a la guitarra i veu. En 
plan trio. Serà rumba, serà ballar 
i saltar, o el que ens deixin, si no 
podem ballar haurem de cantar i 
fer moltes palmes. 

TENS PENSAT TREURE ALGUN 
DISC?

Disc no, però tinc vàries cançons 
i vull gravar-les i treure-les com a 
single i fer algun videoclip. Però 
en plan tranquil. Jo em dedico a 
tocar versions, però vaig compo-
sant i tinc ganes de gravar coses 
meves. No sé si en un futur podré 
fer una banda i tocar aquests te-
mes propis.// 

ENTREVISTA

“Tocar al 
carrer era 
com una 
feina, amb 
un horari 
diari”

“Tal com ho 
tinc muntat, 
puc viure de 
la música i 
tenir un sou 
digne. En 
una banda 
és  molt més 
difícil això”

“Ara ja torno 
a tocar al 
metro, 
això sí, 
cantant amb 
mascareta”

OLOST
Per_ Jordi Freixa i Oliveras
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Els Estanyencs a un 
pas de la victòria

George Freginald 
i els musicofolls 
treuen nova cançó

El passat 19 i 26 de juliol van tenir lloc la tercera i 
quarta jornada del campionat de bitlles del Lluçanès, 
a Sant Feliu i la Torre respectivament. A falta només 
d’una sola jornada els Estanyencs són els líders, en-
guany el campionat ha estat més curt i amb menys 
participació a causa de la Covid-19.

La següent jornada, l’última ja, serà aquest diumen-
ge 2 d’agost a Santa Eulàlia de Puig-oriol. Tot i que 
la primera posició difícilment sortirà de les mans dels 
Estanyencs A, sí que hi pot haver una disputa entre 
el segon i tercer classificats que es porten poc menys 
de 20 punts de diferència, els Jaume Puig de Perafita, 
segons a la general, i els Bitllajuvi de la Torre, tercers. 
Els segueixen molt de prop Les Parres d’Olost que po-
drien acabar al podi si juguen bé els seus bitllots.//CFU

El que diu ser el creador de tota la música, Geor-
ge Freginald, presenta juntament amb el Col·lectiu 
Musicofoll la cançó “Si tu vas al cel amb patinet”. 
Aquesta cançó està feta amb la col·laboració de l’ar-
tista nord-americà Peter Stampfel, i és el tret d’inici 
d’una col·laboració que té com a finalitat la gravació 
d’un disc comú entre els dos artistes, que tindrà com 
a font d’inspiració cançons populars catalanes i angle-
ses. Aquest nou tema està publicat sota el segell nord-
americà, Don Giovanni Records.

El Col·lectiu Musicofoll va néixer l’any 2015 i té ar-
rels lluçaneses. Són coneguts pels seus videoclips ver-
sionant cançons populars, versions que han aplaudit 
personatges tan diferents com Arnau Tordera o Major 
Lazer. Entre les nombroses col·laboracions que han 
fet fins ara destaquem la que van fer amb la Lloll Ber-
tran a “La Rumba de les Caramelles” el videoclip de la 
qual es va gravar al municipi d’Oristà.//CFU

BITLLES MÚSICA EQUIP
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La redacció de la revista LaRella no comparteix ne-
cessàriament les opinions dels articles que no vagin 
signats per la redacció o els membres d’aquesta, ni els 
continguts dels anuncis publicats a les seves pàgines.

Amb la col·laboració de:

NOTA: En l’anterior Rella, en el quadre on vam incloure 
totes les subvencions del PUOSC hi faltava l’obra 

“Adequació d’un local d’exposició i centre d’estudis (es-
pai de transhumància i camins ramaders)” a Lluçà. Una 

obra  que tindria un cost de 72.398,74 €, dels quals 
se’n subvencionarien 68.778,80 €.

CLASSIFICACIÓ GENERAL DEL CAMPIONAT DE BITLLES

1. ESTANYENCS A - 2.802  (208)
2. JAUME PUIG DE PERAFITA - 2.695 (198)
3. BITLLAJUVI DE LA TORRE-  2.678 (190)
4. LES PARRES D’OLOST- 2.621 (192)
5. MAI TIPS  DE LA TORRE- 2.521 (176)
6. SONA QUE TRONA DE SANTA EULÀLIA- 2.462 (165)
7. ELS IL·LUMINATS DE SANT BARTOMEU- 2.433 (166)
8. SANT FELIU SASSERRA - 2.264 (148)
9. REVIFALLES  D’OLOST-  2.156 (144)

NOTÍCIES
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FESTA MAJOR

A Sant Bartomeu, 
deu dies de festa

Enguany la Festa Major de Sant Bartomeu s’allar-
garà més d’una setmana. El tret de sortida serà el 
dia 19 amb el taller d’estampació de samarretes i 
la caminada nocturna. L’inici oficial però el farà el 
pregoner l’endemà, aquest any l’encarregat del pregó 
serà en Ferran Sayol, biòleg i columnista d’aquesta 
revista.  El dissabte 22 d’agost, el protagonista del 
dia serà en Peyu posarà el toc d’humor de la festa 
amb el seu espectacle “Peyu, l’home orquestra”.

El dia del patró, dilluns 24, les campanes, la Missa, 
una cercavila tranquil·la i les sardanes seran les pro-
tagonistes del matí. A la tarda, el cafè concert i el con-
cert de Nit amb l’Orquestra Costa Brava els prendran 
el relleu. L’endemà, dia de tornaboda, la festa de l’es-
cuma amb la Sra Bombolles obrirà els actes del dia. 
El punt i final el posaran les havaneres a càrrec de 
Les Anxovetes. La festa s’allargarà fins al dia 30 amb 
pàdel, tennis, bitlles catalanes i spinning. Podeu con-
sultar el programa complet a la contraportada.//CFU

Olost celebra una Nit 
Tremenda malgrat les 
restriccions

Àlex Lopez, segon

Enguany les Nits Tremendes es van comprimir en 
una nit. L’acte va tenir lloc el passat divendres i va con-
sistir en una cata de caves a càrrec del sommelier Ser-
gi Sala, de la Fonda Sala. Aquesta s’havia de celebrar 
l’any passat en el marc de les mateixes jornades, però 
es va posposar fins a nova data. L’acte es va tancar 
amb un concert del pianista pradenc, Sergeï Klimenko. 

Malgrat la situació social complicada, un any més, el 
comissionat del Centre Cívic ha tirat endavant un acte 
emmarcat en les Nits Tremendes, en aquest cas, en un 
sol divendres de juliol.//LC 

El diumenge 13 de juli-
ol es va celebrar la segona 
cursa del campionat de 
Catalunya de Motocross 
a Salomó. L’olostenc Àlex 
Lopez va aconseguir la se-
gona posició, resultat que 
el situa lider del campionat 
català MX.//Red

FESTA

MOTOR
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FESTA MAJOR D’OLOST

Olost proposa una Festa Major 
adaptada i amb menys actes

Tot i la incertesa provocada per 
la situació sobrevinguda de la 
pandèmia de la Covid-19, Olost 
llança una proposta de Festa 
Major que, si no hi ha res que ho 
impedeixi, se celebraria, amb les 
respectives normatives, el cap de 
setmana del 8 i 9 i els actes conti-
nuarien a partir del dijous 13 fins 
al diumenge 16.

El cap de setmana previ es ce-
lebraria la tradicional caminada 
nocturna i el tir al plat. La set-
mana següent, que aplega més 
actes, engegaria amb el cinema 
a la fresca. Divendres tindria 
lloc el teatre d’improvisació que 
aterra al municipi per tercera ve-
gada consecutiva i el concert del 
rumbero olostenc, David Canal. 
Dissabte, dia de Festa Major, 
tindrien lloc el concert i la sere-
nata a càrrec de l’orquestra La 
Principal de la Bisbal. Diumenge 
tancarien, aquesta Festa Major 
excepcional, el mag David i l’ha-
bitual correfoc organitzat per la 
colla local, Els Cremats.

Des de l’Ajuntament, ens que 
enguany ha elaborat aquesta 
agenda d’actes, s’apel·la a la res-
ponsabilitat per tal de gaudir de 
la Festa i seguir les recomana-
cions sanitàries específiques de 
prevenció del coronavirus.

LA CRÀPULA ES DESMARCA I 
NO CONFIRMA QUE ORGANITZI 
CAP ACTE ALTERNATIU

La novetat d’aquesta Festa 
Major podria venir per part de 
la Cràpula, l’organització que tal 
com era habitual en els darrers 
anys s’encarregava d’organitzar 
i elaborar l’agenda d’actes de la 

OLOST 
Per_ Lluc Corominas Peraire

Festa Major. Enguany, estaria 
pensant a presentar un acte al-
ternatiu i autogestionat que en-
cara hauria de concretar.

Segons alguns membres de 
l’entitat, la falta d’entesa i la dis-
conformitat en la manera d’orga-
nitzar la Festa Major, haurien 
sigut els motius pels quals la 
Cràpula hauria  agafat un nou 

rumb.
Amb tot, la situació generalit-

zada de la pandèmia deixa un es-
cenari incert per la cultura popu-
lar, i, la Festa Major d’Olost no 
se n’escapa. Segons fonts orga-
nitzatives d’alguns actes, la situ-
ació és molt incerta i caldrà estar 
al cas de les diferents normatives 
que puguin canviar i sorgir.//

L’entitat habitualment organitzadora, la Cràpula, es desmarca del cartell 

“El Correfoc 
dels Cremats 
tancarà la 
Festa Major, 
el diumenge 
16 d’agost”

Sardanes a Olost, una de les activitats que no es podrà dur a terme enguany/ 
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ALPENS_CONCERT DE RITA PAYÉS I ELI-
SABETH ROMA_A les 10 de la nit als jar-
dins de la Torre.

PRATS_CAMPANYA DE DONACIÓ DE 
SANG a l’Espai. De 10 a 2 i de 5 a 9 de 
la tarda.

OLOST_FESTA MAJOR_CAMINADA NOC-
TURNA. A les 10 de la nit.

PRATS__CAMPANYA DE DONACIÓ DE 
SANG a l’Espai. De 10 a 2.

OLOST_TIR AL PLAT_A les 9 del matí

OLOST_CINEMA A LA FRESCA_10 de la nit.

OLOST_IMPROSHOW i tot seguit CONCERT 
DE DAVID CANAL TRIO_A les 10 de la nit.

OLOST_CONCERT DE L’ORQUESTRA LA 
PRINCIPAL DE LA BISBAL_A 2/4 de 7 de la 
tarda. SERENATA AMB LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL_A 2/4 d’11 de la nit.

OLOST_ESPECTACLE INFANTIL A CÀR-
REC DE DAVID EL MAG_A les 6 de la 
tarda. CORREFOC AMB ELS CREMATS 
D’OLOST_A les 10 de la nit.

AGENDA  / OPINIÓ

OLOST_ LA BIBLIOTECA D’OLOST TANCA 
PER VACANCES DEL 17 D’AGOST AL 14 
DE SETEMBRE.

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS_ FESTA MA-
JOR_ DEL 21 AL 28 D’AGOST DE 2020
Actes a determinar en funció de l’evo-
lució de la situació de pandèmia pel co-
ronavirus.Més informació al web: www.
santagustidellucanes.cat

SANT FELIU SASSERRA_ VINE A DONAR 
SANG. De les 5 de la tarda a les 9 del ves-
pre a la planta superior de l’Ateneu.

SANT FELIU SASSERRA_ESPECTACLE TE-
ATRAL FAMILIAR LES KELLY’S INFLUEN-
CERS. A 2/4 de 8 del vespre a la Piscina.

OLOST_INTERCANVI CONEIXEMENTS amb 
el grup d’estudi entorn l’herba de Sant 
Joan. A les 5 de la tarda a la Biblioteca.

LA TORRE-ORISTÀ_PRESENTACIÓ DELS 
RESULTATS DE LA CAMPANYA 2020 A 
PUIG CIUTAT. A 2/4 de 10 del matí al jaci-
ment de Puig Ciutat.

Del 30 de juliol al 30 d’agost

AGENDA
SANT BARTOMEU DEL GRAU_INICI DEL 
CONCURS D’INSTAGRAM I DEL CONCURS 
“QUÈ SAPS D’SBG?”_Online. ESTAMPACIÓ 
DE SAMARRETES_A les 5 de la tarda. CA-
MINADA NOCTURNA_A 2/4 de 10 de la nit.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_33È CON-
CURS DE DIBUIX I PINTURA_A les 10 
del matí. PREGÓ A CÀRREC DE FERRAN 
SAYOL_A les 8 del vespre. MAG POTA I 
ELECCIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA_A les 
10 de la nit.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ JOCS A LA 
PISCINA_A les 11 del matí. TARDA DE 
BALLS INDIVIDUALS: ZUMBA, COUNTRY 
I BALL EN LÍNIA_A ¾ de 7 de la tarda. 
FESTA BLANCA AMB NASSAU MUSIC_A 
¼ de 9 del vespre.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TARDA 
DE MOTOR a porta tancada_A les 4 de 
la tarda. HUMOR AMB “PEYU, L’HOME 
ORQUESTRA”_A 2/4 de 8 del vespre. SO-
PAR DE CARMANYOLA I CONCURS DE 
TAULES_A les 9 del vespre.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_TAST DE 
CAVA AMB MARIDATGE MUSICAL_A les 
6 de la tarda. CINEMA A LA FRESCA: 
ALADDÍN_A 2/4 de 10 de la nit.

Ramon Casals, Damià Picas, Josep Sala, i Marc Tort, equip de govern (JxP) de l’Ajuntament de Perafita

El projecte de vorera-mirador de Perafita
Com a equip de govern de l’Ajun-

tament de Perafita, de Junts per Pe-
rafita (JxP), fa temps que treballem 
per millorar el poble, i en el marc del 
projecte “Xarxa de Miradors d’Osona”, 
promogut pel Consell Comarcal d’Oso-
na (CCO), hem obtingut cofinançament 
del Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional (FEDER) pel projecte 
“Mirador de ponent“. Aquest projecte 
preveu fer pel cantó sud del poble uns 
250 metres de vorera o sender en paral-
lel a la carretera, així com l’adequació 
d’una zona d’esbarjo en un terreny de 
propietat municipal, on a la part alta 
s’hi ubicaria el propi mirador (amb 
vistes al Castell de Lluçà, Pedraforca, 
Cadí-Moixeró, etc.) i a la part baixa 
una zona d’aparcament. A més de do-
nar accés a aquest espai, l’itinerari per 
vianants hauria de tenir continuïtat 
amunt i avall, i en el futur permetria 
enllaçar el poble amb el Pedró de Sant 
Agustí i amb diferents camins rurals, 
com el d’Olost, per l’alzina bonica de 
Busquets, i el del pont romànic de Sant 
Martí d’Albars. L’entrada sud no té el 
mateix nivell de seguretat que la nord 
i amb aquesta obra s’endreçaria molt.

Si bé no hi ha un projecte definitiu, 
en particular del mirador, disposem 
d’un estudi de l’itinerari per vianants 
fet amb la Diputació de Barcelona, a 
qui hem demanat també suport. A més, 
tenim una ajuda del Pla de Foment del 

Turisme de la Generalitat obtinguda 
pel CCO. Per tant, estem picant pedra 
per veure si el projecte qualla i es pot 
dur a terme. El cost global és d’uns 0,5 
M d’Euros, rebaixable, dels quals en 
tenim un 67% i treballem per arribar 
prop del 100% amb recursos d’altres ad-
ministracions, a fi que l’Ajuntament hi 
posi el mínim. El punt crític és que cal 
un crèdit pont per avançar els diners, 
almenys la subvenció FEDER, que un 
cop cobrada permetria retornar-lo i per 
tant seria un endeutament puntual.

Com és sabut, el grup opositor Poble 
Actiu Perafita (PAP) s’hi ha mostrat en 
contra, malgrat que encara no s’ha re-
dactat el projecte definitiu i per tant cri-
tiquen quelcom que no necessàriament 
serà com el dibuix provisional existent, 
almenys pel que fa al mirador. També 
han recollit signatures per aturar-ho 
tot, moltes de gent que no és del poble, i 
han publicat diferents escrits, entre al-
tres a La Rella, el darrer el 18 de juny, 
on ens acusen de voler fer una despesa 
d’escàndol per a una obra innecessària, 
quan tenim altres mancances, i de vo-
ler proposar un model de poble basat 
exclusivament en el turisme. També 
critiquen que Europa doni ajudes per 
projectes rurals d’aquest tipus.

Des de JxP mai hem plantejat que 
Perafita sigui exclusivament turístic, 
al contrari, som un poble agrícola-ra-
mader, però això no ha d’impedir que 

evolucionem i que intentem aprofitar 
altres oportunitats. En el seu mo-
ment, el nostre grup polític, liderat 
per l’alcalde Lluís Picas, va promoure 
una zona industrial on hi ha diver-
ses empreses i esperem que es pugui 
ampliar en el futur, tal com preveu el 
POUM en redacció.  

Parlen de carrers i edificis en males 
condicions, i és cert que hi ha molt a 
millorar, però hem fet molts avenços, 
invertint prop de 2 M d’euros en la ur-
banització i millora de carrers. Actu-
alment refem el Carrer Montjuïc (uns 
180.000 €) i millorem la Casa de Cul-
tura (prop de 200.000 €), amb diners 
obtinguts sobretot de la Diputació. A 
més, cal recordar que Perafita té un 
nucli urbà molt estès, amb molts quilò-
metres de carrers en relació al nombre 
d’habitants, amb zones per urbanitzar, 
però on la primera urbanització no és 
responsabilitat de l’Ajuntament, si no 
dels propietaris dels terrenys. També 
hem obtingut 370.000 € del PUOSC 
de la Generalitat per rehabilitar Cal 
Prats i posar-ho a disposició de la gent, 
i per fer una central de calefacció amb 
biomassa pels edificis municipals més 
cèntrics (Ajuntament, Cal Prats i Casa 
de Cultura).

Critiquen que no tenim depuradora, 
però això és responsabilitat de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), que 
amb l’anterior crisi va retirar casi 1 M 

d’euros que havia d’aportar l’any 2010 
per executar-la. Ens n’hem fet un tip 
de reivindicar-la i tant de bo que aques-
ta legislatura es pugui fer, però és in-
dependent de la vorera-mirador, que 
s’hauria de finançar amb fons d’altres 
administracions.

Diuen que hem aprofitat el confi-
nament per avançar, però aquest és 
un projecte en el que fa més de 3 anys 
que hi treballem, quan el PAP ni exis-
tia, i tenim compromisos amb el CCO 
i els municipis implicats en el projecte 
d’Osona. Simplement fem passos per 
intentar complir-los. També discutei-
xen si val la pena tirar-ho endavant en 
temps de Covid-19. Nosaltres ho veiem 
com una oportunitat. Si som capaços 
d’obtenir 0,5 M d’euros en recursos de 
fora pot ser una opció per generar ac-
tivitat econòmica, al temps que endre-
cem l’entrada sud del poble i habilitem 
un nou espai d’esbarjo.

Ens demanen diàleg i que escoltem 
el clam popular en contra. És cert que 
el mirador és millorable, ho hem dit des 
del primer dia, veient l’esbós inicial so-
bre dimensionat en relació a la nostra 
idea, però si fem cas del PAP i ens re-
tirem del FEDER, no haurem ni pogut 
plantejar un projecte executiu com cal. 
Si la gent del poble ha d’opinar, cal que 
ho faci del projecte definitiu, sabent 
d’on sortirà el finançament, si és que es 
pot tirar endavant. En cas que els nú-
meros no surtin, no ho farem. Creiem 
un contrasentit iniciar campanyes a la 
contra quan encara no es tenen totes 
les dades a la mà, i les que es tenen no 
estan prou definides.//

OPINIÓ

ST. BARTOMEU DEL GRAU_ REPIC DE 
CAMPANES_A 2/4 d’11 del matí. MISSA 
SOLEMNE cantada pel Cor del Grau_A 
les 11 del matí. CERCAVILA TRANQUIL-
LA, REFRIGERI I SARDANES AMB COSTA 
BRAVA_A 2/4 d’1 del migdia. CAFÈ CON-
CERT ORQUESTRA COSTA BRAVA_a les 4 de 
la tarda. CONCERT DE NIT AMB L’ORQUES-
TRA COSTA BRAVA_A 2/4 de 9 del vespre.

ST. BARTOMEU DEL GRAU_ FESTA DE L’ES-
CUMA A CÀRREC DE LA SRA. BOMBOLLES_A 
les 5 de la tarda. HAVANERES AMB LES 
ANXOVETES_A les 8 del vespre.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ MATINAL 
DE PÀDEL JUVENIL_ A 2/4 de 10 del matí.

ST. BARTOMEU DEL GRAU_ PLANTADA DE 
BITLLES CATALANES_A les 5 de la tarda.

ALPENS_RECITAL POÈTIC I MUSICAL a 
càrrec del grup Carrer de la Poesia, 14. A 
les 9 del vespre a la  plaça de l’Eslgésia.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ MATINAL 
DE TENNIS_A les 10 del matí. FINALS 
DEL TORNEIG DE PÀDEL_A LES 10 DEL 
MATÍ. MASTERCLASS SPINNING_ A les 6 
de la tarda.

30 DE JULIOL
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23 D’AGOST
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25 D’AGOST

28 D’AGOST

29 D’AGOST
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20 D’AGOST

21 D’AGOST

22 D’AGOST

7 D’AGOST

8 D’AGOST

9 D’AGOST

13 D’AGOST
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15 D’AGOST31 DE JULIOL



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 
(NOU!), carnisseries, forns, menjar 
per emportar, formatge...

1_ASSESSORAMENT: assegurances,  
gestories, advocats...
2_OBRES: constructors, excavació i 
graves...
3_FUSTERS / FUSTES
4_MECÀNICS  (NOU!)
5_AGRICULTURA, bosc, animals,  
     agrícola, jardineria, 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€
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 9, 
DE SUPERMERCATS

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!

El neteja xemeneies Valldeoriola 
netejant una llar de foc

(troba’l a la secció 10)
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ELS ENCANTS / EL TEMPS

 » PIANO VERTICAL marca Yamaha model 
U3. Per 3.500 €. Inclou Banqueta i funda 
protectora. T.: 697 92 26 84. (R87/02)

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

 » JAQUETA DE MOTORISTA Advanced Expe-
rience, talla M,  amb folre tèrmic desmun-
table, proteccions rígides en colzes i es-
patlles, zones reflectants, de color negre. 
Nova. 70 €. CASC DE MOTORISTA - HX 
Safety Talla XS 54 . Per estrenar. 25 €. T.: 
690 048 084 (R87/01).

 » RENAULT KANGOO furgon 2 places 1.5 
TDCI 90cv.100.000kms, del 2016, en 
perfecte estat. 5990 € + IVA. T.: 620 305 
379 (R87/02).

 » 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)

 » TAULA DE JARDÍ BLANCA DE 2,5 per 0,9. 
T.: 628 118 363 (R87/05)

 » MÀQUINA DE PASTAR petita de dos bra-
ços. MOLA D’ESMOLAR GANIVETES TRE-
PAT, funciona arrossegada per animals. 2 
MÀQUINES d’engrunar blat de moro. T.: 
93 853 02 15 (vespres) (R84/04)

 » SOFÀ, TELE, MICROONES PER REGALAR 
ALS VOLTANTS D’OLOST (PER JOVENT). 
T.: 680 360 161 (R87/04)

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

 » COMPANY/A DE PIS per a estudiants a 
Barcelona. Molt cèntric i molt ben co-
municat. T.: 697 92 26 84. (R87/02)

 » PIS AL CENTRE DE ST. BARTOMEU amb 
sortida a l’exterior. Molt bones condici-
ons. 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. 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)

ES BUSCA

ES LLOGA

ES VEN RACÓ DE LA FEINA

>BECARIA_  602 063 581 _ Es-
tudiant de màster en esdeveni-
ments amb experiència en feines 
administratives, vendes i logísti-
ca.(RF/1.87)

>PROFESSORA D’ANGLÈS_  602 
063 581 _ Ofereix classes parti-
culars a nens i adults (RF/2.87)

>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’ofe-
reix per fer classes de repàs de 
primària i de primer i segon de 
secundària. (RF/2.85)

>NETEJAR CASES_ 93 856 06 08

>NETEJA_ 655 166 559_ Home 
de 53 anys busca feina de qual-
sevol cosa, amb disponibilitat ho-
rària, 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, HAR-
MÒNICA I VEU_ 610 62 91 42 _ 
Classes des de zero, per totes les 
edats, hores convingudes. Indivi-
duals o grups. També a domicili. 
(RF/1.484)

BUSCO FEINA DE...

EL TEMPS QUE HA FET_ De 15 al 28 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

15 24.3 12.9 0.0 24.8 12.3 0.2 26.2 14 23.3 13.1 0.0 22.0 12.5 0.2
16 26.8 15.2 0.0 27.4 14.8 0.0 28.1 14.2 25.3 15.2 0.2 25.2 14.6 0.4
17 27.3 17.1 0.0 28.9 16.3 1.0 30.5 18 Inp 26.7 16.5 1.6 25.8 15.8 0.0
18 28.9 15.7 0.0 30.4 15.3 0.2 31.7 18 27.5 16.7 0.0 27.6 15.7 0.0
19 31.0 15.5 0.0 31.7 14.5 0.0 34.2 15 29.8 16.6 0.0 29.4 16.1 0.0
20 29.3 15.3 0.0 29.8 14.1 0.0 31.4 15.2 28.6 16.3 0.0 28.5 16.5 0.0
21 31.9 14.8 0.0 32.7 14.1 0.0 35.1 14.7 31.6 16.7 0.0 30.6 16.6 0.0
22 32.3 15.8 0.0 33.5 13.4 0.0 35.7 15.4 31.8 17.8 0.0 31.0 16.9 0.0
23 32.4 17.8 0.0 33.1 15.1 0.0 35.8 17 30.1 18.4 0.0 30.3 17.3 0.2
24 29.7 17.3 0.8 31.6 16.2 3.2 34.8 17.7 0,3 29.3 16.4 5.6 28.9 15.4 5.0
25 30.0 15.3 0.0 30.5 14.6 0.0 33.2 16.4 29.2 16.1 0.0 28.6 15.6 0.0
26 31.7 16.9 0.0 32.7 15.1 0.0 35.2 17 31.1 18.2 0.0 30.4 16.9 0.0
27 34.6 17.0 0.0 35.3 16.1 0.0 38 18 33.8 17.9 0.0 32.8 18.2 0.0
28 34.2 18.3 0.0 35.2 16.1 0.0 37.4 17.6 Inp 33.6 19.6 0.0 32.9 19.0 0.0
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OLOST  15 de juliol 12,3

El cometa NEOWISE vist des del Lluçanès, amb Alpens il·luminat al davall.//JMCASTRO

“L’agost calent, signe corrent”

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.

Dv 31 > OLOST (Fargas)
Ds 1 > SBG (Atlàntida)
Dg 2 > matí: PRATS / tarda: SBG (Euras)
Dll 3 > PRATS (Tanyà)
Dm 4 > OLOST (Vilaplana)
Dx 5 > PRATS (Fargas)
Dj 6 > SBG (Euras)
Dv 7 > OLOST (Atlàntida)
Ds 8 > OLOST (Tanyà)
Dg 9 > matí: PRATS /tarda: Olost (Ylla)
Dll 10 > PRATS (Barnolas)
Dm 11 > OLOST (Terricabras)
Dx 12 > PRATS (Arumí)

Dj 13 > SBG (Urgell)
Dv 14 > OLOST  (Ausa)
Ds 15 > PRATS (Pou)
Dg 16 > PRATS (Aliberch)
Dll 17 > SBG (Arumí)
Dm 18 > OLOST (Urgell)
Dx 19 > PRATS (Ausa)
Dj 20 > SBG (Pou)
Dv 21 > OLOST (Aliberch)
Ds 22 > SBG (Barnolas)
Dg 23 > matí: PRATS /tarda: SBG (Terricabras)
Dll 24 > OLOST (Ausa)
Dm 25 > SBG (Pou)
Dx 26 > Prats (Aliberch)
Dj 27 > SBG (Barnolas)
Dv 28 > OLOST (Terricabras)
Ds 29 > OLOST (Arumí)
Dg 30 > matí: PRATS / tarda: OLOST (Urgell)
Dll 31 > PRATS (Barnolas)



TEMPS DE FESTES MAJORS
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