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Les Anxovetes a la Festa Major de Sant Bartomeu del Grau, amb el públic a distància i seguint les mesures de seguretat// F:  CFU
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FESTES

Sant Bartomeu del Grau: mascaretes, 
festa, humor i plaça nova

Olost tanca una Festa Major curta i atípica 

La Festa Major de Sant Barto·
meu del Grau ha estat una de les 
més llargues del Lluçanès, gaire·
bé 10 dies d’activitats han canviat 
la rutina de veïns i veïnes del mu·
nicipi. Enguany la major part dels 
actes es van dur a terme a la plaça 
nova, a l’espai guanyat a les an·
tigues naus de Puigneró. Aquest 
nou emplaçament va permetre 
poder celebrar tots els actes man·
tenint la distància de seguretat 
entre els assistents i sense haver 
de limitar l’aforament, ja que l’es·
pai és molt més gran que la plaça 
del Casal on se celebrava fins ara.

El tret de sortida  va ser el pre·
gó a càrrec de Ferran Sayol, col·
laborador d’aquesta revista i veí 
del poble, en ell va fer un repàs a 
la seva infància a Sant Bartomeu 
i com aquest fet ha acabat influ·
int en la seva vida professional, 
una història amb un missatge 
clar, cal cuidar i preservar l’en·
torn on vivim. El mateix vespre 
el Mag Pota va ser l’encarregat de 

El poble d’Olost va celebrar la 
Festa Major malgrat el context de 
pandèmia que ha estat marcant 
aquest 2020. Pel mateix motiu, 
els actes de la festivitat es van 
haver d’adaptar a la nova situació 
i, a més de reduir els actes i els 
dies de festa, cada acte es va orga·
nitzar seguint les recomanacions 
sanitàries pertinents i les mesu·
res específiques per evitar una 
possible propagació del virus com: 
prendre la temperatura abans 
d’entrar al recinte dels especta·
cles, evitar aglomeracions, no fer 
avituallaments a la caminada, 
entre d’altres. 

L’emplaçament dels actes, ex·
cepte la caminada i el cinema a la 
fresca (que es van portar a terme a 
la plaça Major), va ser el camp de 
futbol vell, una zona suficientment 

SANT BARTOMEU DEL GRAU
Per_ Carolina Font Usart

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

desvetllar la pubilla i l’hereu del 
poble d’aquest any, Judith Ferrés 
i Quim Valls, que es van estalvi·
ar el ball inicial però van ser els 
protagonistes d’un dels números 
de màgia que va embadalir petis 
i grans.

Un dels actes més concorreguts 
va ser l’espectacle “Peyu, l’home 
orquestra” que va omplir de gom 
a gom la nova plaça i fins i tot hi 
havia qui se’l va mirar des de la 
finestra de casa, fet que va captar 
l’atenció de l’humorista que li va 
dedicar una salutació. Però no no·

espaiosa per mantenir la distància 
de seguretat recomanada.  

Malgrat el context desfavo·
rable, alguns actes van aplegar 
força públic. És el cas del con·
cert de Festa Major, en el qual, 
segons dades facilitades per 

La caminada nocturna a la plaça Dr. Griera.// F:  IMMAVALLS

La cercavila va deixar-se sentir pel poble.// F:  AJ.SANTBOI

El concert de la Principal de la Bisbal va acollir uns 600 espectadors.// F:  FVILA

més això el va sorprendre, també 
l’espai li va cridar l’atenció, i és 
que la plaça nova no ha deixat a 
ningú indiferent.

El concert de Les Anxovetes, el 
grup d’havaneres gironí, va posar 
punt  final als actes que se cele·
braven a la plaça nova, però no als 
actes de la Festa Major que s’han 
allargat ben bé fins a mitjans 
d’aquesta setmana. Malgrat que la 
festa es va celebrar amb certa nor·
malitat alguns dels actes es van 
suspendre a mesura que canvia·
ven les recomanacions de Salut.//

l’Ajuntament, hi van assistir 
uns 600 espectadors, o l’espec·
tacle de màgia que va aplegar 
força públic infantil. D’altres, 
com la caminada o el concert del 
rumbero David Canal, van aple·
gar menys públic de l’esperat.  

LA CRÀPULA SE’N DESMARCA
La Festa Major d’enguany va 

ser assumida completament, 
per l’Ajuntament. Enguany, 
la Cràpula, fins ara organit·
zadora de la Festa Major amb 
col·laboració de l’Ajuntament, 
no es va fer càrrec de cap acte.   
Dissabte 8, primera nit d’actes, 
la mateixa Cràpula llançava, a 
través de les seves xarxes socials, 
un comunicat en què feia explícit 
perquè no van organitzar cap acte 
(ni oficial ni alternatiu). En el co·
municat, la Cràpula, a més a més 
de raonar la seva disconformitat 
amb l’Ajuntament, asseguren 
que, des de l’ens, no es van donar 
facilitats per poder organitzar un 
acte alternatiu ni es va intentar 
tenir una bona entesa. 

Aquesta Festa Major, com 
tants altres actes a causa de la 
Covid, ha deixat imatges insò·
lites. Una de les més curioses, 
podria ser l’espectacle de foc a 
càrrec dels Cremats: enguany es·
tàtic, sense públic dins el foc, i de 
només mitja hora.//

Enguany el 
públic va ha-
ver de mirar 
el Correfoc 
des de fora

Poca Festa Major a 
Sant Boi de Lluçanès

Sant Boi no va poder gaudir de la Festa Major 
d’enguany, i alguns dels pocs actes previstos van ha·
ver de ser ajornats pel mal temps. L’equip de govern 
va decidir no fer la tradicional festa per prevenció, 
enmig de la pandèmia per Coronavirus. Es van pro·
gramar poques activitats per mantenir  la distància 
social. Ni bingos, ni concerts, ni pujada al campanar.

El primer acte, l’autocinema, havia de tenir lloc el 
divendres 14 d’agost, amb la projecció de la pel·lícula 
Aladdin, però va ser ajornat dues vegades pel mal 
temps i finalment es projectarà el divendres 11 de se·
tembre a 2/4 de 10 de la nit al camp de futbol. El dia de 
Festa Major, 15 d’agost, es va poder gaudir d’una cerca·
vila amb el grup de percussió Perkuvallalta. El mateix 
dia a la tarda s’havia de celebrar la II Gran Cagada del 
Burro, però va ser ajornada també pel temps, encara 
que es va poder dur a terme l’endemà. La guanyadora 
dels 300 € de premi va ser la Montse. Durant la setma·
na també es van disputar el campionat de petanca i un 
torneig de pàdel mixt que es va celebar. Els guanya·
dors van ser: Mireia Font i Carles Coma (categoria C) i 
Anna Fornell i Carlos Casas (categoria B).//MG
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OLOST / SANT MARTÍ D’ALBARS
Per_ Jordi Freixa Oliveras

La gasolinera amb els accessos gairebé acabats.// F:  MVIÑAS

LA COLUMNA

El Lluçanès i la 
covid 

Per la Mare de Déu d’agost, a les set ja és 
fosc, diu el refranyer popular. Això vol dir 
que, a aquestes alçades, tenim pràcticament 
l’estiu liquidat. Uns mesos  que, sens dubte, 
han estat marcats per la crisi de la covid·19. 
Fent un exercici ràpid i pensant en les notíci·
es de l’estiu del Lluçanès, me’n venen al cap 
dues. La primera, la prohibició de banyar·se 
a la riera de Merlès. Una mesura que s’ha 
pres amb la voluntat de protegir un espai me·
diambientalment de gran valor que els últims 
estius s’ha massificat i degradat en excés i, 
a la vegada, per evitar la propagació del vi·
rus. Fa molts anys que els ajuntaments de la 
zona intentaven, sense massa èxit, prendre 
mesures per salvaguardar aquest paratge. 
Ha hagut de ser la pandèmia el detonant. La 
segona notícia és que ha hagut de ser un estiu 
festivament molt aigualit. Més o menys hem 
celebrat les festes majors i altres celebraci·
ons, molt abundants en l’època, però no com 
era habitual ni com haguéssim volgut. Ah, i 
encara gràcies. Si fa un any ens haguessin dit 
que viuríem això no ens ho creuríem, hagués·
sim dit que era ciència ficció.

Realment el coronavirus està tenint un im·
pacte bestial en les nostres vides. Ja durant 
l’època del confinament van sortir algunes 
veus que intentaven fer una lectura positiva 
de la situació en el sentit que la pandèmia 
faria que toquéssim més de peus a terra i, so·
bretot, que fóssim  una mica més solidaris els 
uns amb els altres. En aquells moments m’ho 
vaig creure i vaig pensar que potser sí que 
arran d’aquesta sotragada faríem, entre tots, 
un món millor.

Passats uns mesos, ja no sóc tan optimis·
ta. Continuem en una situació francament 
difícil, però sembla que socialment ens hem 
relaxat i que haguem oblidat els mesos de 
març·abril·maig que vam passar. La xifra de 
contagiats, que a l’estiu havia de ser mínima, 
només fa que pujar. I per més crides de les 
autoritats, no acabem de complir amb les me·
sures de seguretat.

I tornant al Lluçanès, de moment la co·
vid·19 encara no ha aconseguit vèncer velles 
inèrcies. Durant els últims mesos veiem com 
s’està construint una gasolinera al territori 
sense consens polític ni social. Ah, i potser ha 
passat una mica desapercebut, però el passat 
26 de juliol es va complir el cinquè aniversari 
de la consulta per la comarca del Lluçanès, de 
moment, sense canvis. Deu ser a causa de la 
Covid, també.//

Anna
GORCHS

NOTÍCIES

La nova gasolinera de la C-62 avança 
intentant esquivar el municipi d’Olost

Els operaris ja han enllestit els 
accessos a la nova gasolinera de 
la C·62, amb un traçat diferent, 
que no entraria en el terme mu·
nicipal d’Olost. Amb aquesta deci·
sió, que ha permès seguir amb la 
construcció de l’estació de servei, 
els carrils d’entrada i sortida són 
una mica més curts que els pre·
vistos inicialment i només ocupen 
el terme de Sant Martí d’Albars, 
com defensen fonts coneixedores 
del projecte.

Des d’Olost, l’alcalde, Josep Ma·
ria Freixanet, també assegura 
que les obres només es produeixen 
en terme de Sant Martí d’Albars. 
Com explica, un tècnic ha confir·
mat que “presumptament” no han 
traspassat al terme olostenc, però 
en el cas que travessin al seu ter·
me des de l’ajuntament presenta·
ran “la corresponent denúncia a 
disciplina urbanística”.

Tot i això, les fotografies que 
acompanyen aquest text posen de 
manifest que si els accessos de la 
nova gasolinera no han entrat al 
terme d’Olost és perquè s’ha pres 
en consideració el límit marcat 
per l’Institut Cartogràfic de Ca·
talunya (en blau), i no el que van 
aprovar en el POUM els dos mu·
nicipis (en vermell). Tal com vam 
explicar LaRella número 480, el lí·
mit entre Olost i Sant Martí d’Al·
bars no és el definitiu, perquè els 
ajuntaments no n’han acordat un 
d’oficial.

CRÍTIQUES D’OLOST AL CANVI 
DE TRAÇAT

La decisió d’escurçar els carrils 
no ha agradat a Josep Maria Frei·
xanet, que assenyala que en el cas 
que les obres s’hagin adaptat per 
evitar la llicència de l’ajuntament 
olostenc s’hauria d’haver apro·
vat un nou projecte, i caldria que 
aquest fos autoritzat per la Direc·
ció General de Carreteres, del De·
partament de Territori de la Gene·

ralitat. L’alcalde d’Olost no entén 
per què s’han pogut construir els 
accessos sense passar pel seu ter·
me, tenint en compte que en el 
projecte inicial era necessari, i es 
mostra preocupat per la seguretat 
viària que implica aquest canvi. 
Preguntat per LaRella, el Depar·
tament de Territori no ha aclarit 
si ha autoritzat cap modificació en 
el projecte.

SEGUEIX LA VIA JUDICIAL
Malgrat la propera obertura, 

l’Ajuntament d’Olost no cedeix, i 
continua la pugna per aturar les 
obres i el projecte. De moment, 
l’Ajuntament de Sant Martí no 
ha acceptat el recurs que Olost 
va presentar al nou Pla d’Or·
denació Urbanística del Muni·
cipi (POUM). Paral·lelament, 
l’Ajuntament d’Olost ha tirat 
endavant diversos processos con·
tenciosos administratius al res·
pecte, perquè, diu Freixanet, “ni 
la Generalitat ni l’Ajuntament de 
Sant Martí d’Albars s’han vol-
gut asseure a trobar solucions”. 
Per Freixanet l’origen del conflic·
te va ser “autoritzar una estació 
de servei en una zona de protecció 
especial”. Afegeix que “més enllà 
d’estar d’acord o no amb la neces-
sitat de construir una gasolinera” 
hi ha molts terrenys que no tenen 
aquesta consideració especial, 
i on s’hauria pogut dur a terme 
l’obra. En aquest sentit, no entén 

“el silenci d’altres ens al respecte”.  
Com explica, és la comissió d’ur·
banisme qui va prendre la decisió 
de donar el permís de construcció 
en una zona de protecció especial 
“i ara serà un jutge qui decidirà si 
aquesta va ser correcte”. 

L’OBERTURA, IMMINENT
La gasolinera, amb el nom “Es-

tació de Servei Sant Martí d’Al-
bars” obrirà d’aquí a uns 10 o 15 
dies,  estarà oberta 24 hores i no hi 
haurà cap marca de petroli al dar·
rera, com ha pogut saber LaRella. 
La botiga encara s’ha d’acabar de 
definir, però fonts coneixedores 
del projecte expliquen que tenen 
intenció de vendre·hi productes 
del Lluçanès.

Caldrà veure quin recorregut 
tenen els processos que tira en·
davant l’Ajuntament d’Olost per 
aturar el projecte, però l’obertura 
de l’estació de servei és imminent, 
i cada vegada es fa més notori que 
la resolució del conflicte es produ·
irà quan els sortidors ja estiguin 
dispensant gasoil i gasolina.//

Els alcaldes de Junts, pendents de 
Puigdemont i el PDECAT 

La decisió de Carles Puigde·
mont d’estructurar Junts per 
Catalunya com a nou partit polí·
tic ja ha tingut les primeres con·
seqüències entre els militants i 
simpatitzants del PDECAT a la 
comarca. La majoria segueixen 
pendents de com s’acaba reso·

lent la disputa entre totes dues 
formacions, com l’alcalde de Pe·
rafita, Ramon Casals, que admet 
que encara no ha pres cap decisió 
ni personalment ni amb la resta 
del grup. A Prats, l’alcalde Jordi 
Bruch, que ara com ara manté la 
militància al partit i també ha 

signat un manifest de suport a 
Carles Puigdemont per la crea·
ció del nou partit, explica que els 
militants del poble faran una as·
semblea les pròximes hores per 
avaluar la situació. Mentrestant, 
l’alcalde de Sant Martí, Ramon 
Padrós, ja ha anunciat que ell 
i els seus companys de grup es 
“desvinculen” del PDECAT i “es-
tan amb el president escollit pel 
poble català”.//Red

POLÍTICA
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NOTÍCIES

Anatur amenaça amb una querella a l’alcalde de Prats

A principis del mes d’agost, el col·
lectiu anticapitalista la Truja Negra 
anunciava, a través de les xarxes soci·
als, la convocatòria per aturar un acte 
on participava el partit polític Acción 
Natural Ibérica –conegut com a Anatur.  
Aquest acte, que segons sembla havia 
d’acollir l’espai municipal de Cal Bach, 
pretenia ser una xerrada sobre la situ·
ació de la caça al territori del Lluçanès, 
de manera que comptava amb la par·
ticipació de la Societat de Caçadors de 
Prats, que ho va organitzar a petició del 
mateix partit polític. La convocatòria de 
la Truja Negra cridava els lluçanencs a 
aturar l’acte com a acció antifeixista, ja 
que assegurava que Anatur té vincles 
amb l’extrema dreta de Vox. Després 
que la convocatòria corregués com la 
pólvora a través de les xarxes, l’Ajunta·
ment de Prats de Lluçanès va reaccio·
nar i va emetre un comunicat on asse·
gurava que el consistori no havia cedit 
cap espai municipal per a la xerrada en 
qüestió. L’Ajuntament sí que explicava 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch

que la Societat de Caçadors havia fet 
una petició per l’espai, però que en cap 
cas s’havia acabat de tramitar. A més, 
el mateix comunicat informava que els 
caçadors de Prats havien trencat “qual-
sevol tipus de relació” amb el grup Ana·
tur un cop havien conegut la seva vin·
culació amb l’extrema dreta. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament assegurava que 
Prats és “municipi antifeixista” i que 
ni el consistori ni els caçadors donaven 
“suport, ni en donarien, a una associa-
ció vinculada a un partit feixista”. 

Després d’aquest primer rebombori, 
uns dies més tard, Anatur va fer pú·
blic un comunicat on reclamava una 
rectificació de l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès per haver·los vinculat amb el 
feixisme. El partit va amenaçar l’alcal·
de Jordi Bruch amb emprendre accions 
legals si no demanava disculpes públi·
cament durant les 24 hores posteriors a 
la difusió del comunicat. A l’escrit, Ana·
tur negava “amb total rotunditat” ha·
ver tingut vincles amb qualsevol altre 
partit polític, i ho justificaven explicant 
que són una organització “jove” i “to-
talment transversal” que va néixer per 
“defensar el món rural i els seus valors”. 

LA VINYETA, per Gemma Gallorte

Tot i les rotundes negacions del par·
tit, hi ha diverses vinculacions entre 
aquesta organització rural poc conegu·
da i la formació d’extrema dreta de Vox. 
Sí que és cert que Acción Natural Ibéri·
ca – Anatur és un partit jove. Es va cre·
ar l’any 2016 i el seu fonament principal 
és la defensa del món rural, que basen 
sobretot en la protecció de les tradicions 
rurals – sobretot aquelles més primiti·
ves. De fet, tot i ser un partit jove i petit 
compta amb alguns càrrecs autonòmics 
peculiars com el coordinador de tauro·
màquia, el de caça o el coordinador de 
gossos de raça. Es presenten oberta·
ment i fermament en contra del movi·
ment animalista, i defensen tradicions 
com les batalles de galls. 

Tot i la seguretat amb què neguen 
qualsevol mena de relació amb Vox, al 
setembre d’ara fa dos anys el compte 
oficial de Facebook d’aquesta formació 
feia una publicació on explicava una 
trobada entre Anatur i Vox per “unir 
esforços en la major defensa del món 
rural”. El post adjuntava també una 
foto on es podia observar a membres 
d’Anatur amb el secretari general del 
partit extremista de Vox, Javier Orte·

ga Smith. Aquesta, però, no és una tro·
bada ocasional. I és que Anatur forma 
part – com a força de pes – d’Alianza 
Rural Española, una entitat que pretén 
aglutinar tots els fronts del sector ru·
ral espanyol i que està recolzada per la 
dreta i extrema dreta espanyola PP, C’s 
i Vox. De fet, en un acte organitzat per 
Alianza Rural Española – en el qual es 
presentaven com a solució efectiva pel 
canvi climàtic – hi van ser presents alts 
càrrecs de Vox com Rocío Monasterio, 
la presidenta del partit a Madrid. Sen·
se anar més enllà, el passat octubre 
aquesta organització va realitzar una 
jornada sobre despoblació que va comp·
tar amb la presència del President de 
Vox, Santiago Abascal. 

Ni l’Ajuntament de Prats ni l’alcal·
de Jordi Bruch no van demanar en 
cap moment disculpes per haver·los 
vinculat amb partits d’extrema dreta, 
com tampoc ho va fer la Societat de 
Caçadors de Prats de Lluçanès. Tot i 
les amenaces inicials, segons el batlle 
pradenc, Anatur no ha emprès ara per 
ara cap acció legal, ni tampoc ha tor·
nat a emetre cap comunicat dirigit al 
consistori de Prats de Lluçanès.//

El partit polític va anunciar accions legals després que l’Ajuntament de Prats el relacionés amb organitzacions d’extrema dreta
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NOTÍCIES

Pugna entre els ajuntaments i 
l’Estat pel superàvit municipal

Encara en ple debat i a l’espera 
que el Congrés el ratifiqui, el nou 
decret llei aprovat per Hisenda 
amb l’aval de la Federació Espa·
nyola de Municipis i Províncies 
(FMEP), aixeca polseguera.

El nou decret obligaria els 
ajuntaments a retornar els roma·
nents de l’exercici anterior (és a 
dir, els ingressos aconseguits en 
l’exercici corresponent al 2019 i 
que romanen intactes al banc) a 
l’Estat. Ara bé, proposa que, en·
tre el 2020 i el 2021, el mateix 
Estat retornaria el 35% d’aquest 
romanent a cada ajuntament i, 
en un període de 10 a 15 anys a 
partir del 2022, els ajuntaments 
rebrien la totalitat del romanent 
acumulat avui dia (és a dir, el su·
peràvit pressupostari que no po·
den utilitzar). L’operació perme·
tria posar a disposició d’aquells 
ajuntaments que disposen de 
romanent,  5.000 milions d’euros 
entre aquest any i el vinent. 

La nova llei, va ser aprovada en 
Junta de Govern de la FMEP pel 
PSOE amb l’abstenció de Podem. 

A dia d’avui, a conseqüèn·
cia de la llei espanyola 2/2012 
d’estabilitat pressupostària, els 
ajuntaments estan obligats a 
donar el seu superàvit a l’Estat 
per reduir el deute públic, i no el 
poden utilitzar. 

ELS AJUNTAMENTS ES POSICI-
ONEN EN CONTRA I RECLAMEN 
EL DRET A L’ÚS DELS ROMANENTS

Alcaldes i alcaldesses de dife·
rent municipis de l’Estat, i de di·
verses formacions polítiques; van 
firmar, arran de l’aprovació del 
nou decret llei sobre el retorn dels 
romanents, un manifest en que 
reclamaven que aquests pogues·
sin ser utilitzats.

LLUÇANÈS
Per_ Lluc Corominas Peraire

A Catalunya, l’Associació Cata·
lana de Municipis (ACM) també 
va iniciar una crida pel no retorn 
d’aquests romanents sota el lema 
“Els nostres estalvis són l’eina per 
la recuperació”. A més, també re·
clama a la Generalitat, la creació 
de dos fons de cooperació extraor·
dinaris, de com a mínim 150 mi·
lions d’euros, per la reactivació i 
ajut als municipis durant l’exerci·
ci actual i el proper. 

ELS AJUNTAMENTS DEL LLUÇA-
NÈS: LA MAJORIA AMB ROMANENTS

Pel que fa als ajuntaments 
del Lluçanès, observant aquells 
que han publicat les dades so·
bre l’exercici del 2019, excepte 
Sant Agustí del Lluçanès, la res·
ta acumula romanents. D’entre 
aquests, l’ajuntament d’Olost és 
el que acumula més romanent 
del 2019. De fet, el seu, suposa, 
gairebé, el 60% del total dels ro·
manents acumulats de tots els 
municipis (dels quals hi ha da·
des) de la comarca i 226 € de su·
peràvit per habitant. 

L’alcalde, Josep Maria Freixanet 
(Olost i Santa Creu·AM), assegu·
ra que “des del municipi d’Olost i 
Santa Creu ens adheriríem a qual-
sevol moció contrària a la nova 
llei”. Freixanet, manifesta que “els 
diners dels romanents són dels ciu-

Olost és l’Ajuntament lluçanenc amb més romanent

CULTURA

El Fes-te l’agost sobreviu 
a les restriccions 

Tot i el degoteig de festes que han anat caient durant 
el transcurs de l’estiu, el Fes·te l’Agost s’ha pogut man·
tenir i l’Ajuntament, que restava pendent de l’evolució 
de la situació actual, va poder tirar endavant alguns 
dels actes previstos. Això sí, amb uns jardins de Cal 
Bach limitats a un aforament d’un centenar de perso·
nes per garantir les mesures de distància i seguretat 
requerides. Qui no va respectar els actes organitzats 
van ser les condicions meteorològiques, que van obligar 
a suspendre dos dels quatre espectacles programats.  
Les jornades van començar el primer divendres d’agost, 
amb l’actuació del Mag Reivax.  La local Laia Pujol ha·
via de protagonitzar, juntament amb altres dos artis·
tes, la segona jornada amb l’espectacle “On la tempesta 
deixà una pau intensa”, i seguidament Les Candida·
tes oferirien “Interrail”. Però els dos actes es van veu·
re afectats per les previsions del temps. Els pradencs 
sí que van poder gaudir de la proposta musical de la 
setmana següent, el dia 21, amb el grup de versions 
Sal i Pebre, que va resultar ser el tancament del Fes·te 
l’Agost d’enguany, perquè les darreres tempestes van 
obligar a suspendre el concert de La Penúltima.  Se·
gons el regidor de cultura Jordi Batriu, l’Ajuntament 
de Prats ha acordat la reprogramació dels espectacles 
suspesos en el marc de futures festes.//JBE

SANITAT

Quatre positius nous de 
Coronavirus a l’ABS Lluçanès

Aquest agost s’han registrat 
quatre testos positius per CO·
VID·19 a l’ABS Lluçanès (Prats, 
Olost, Lluçà, Perafita, Sant Bar·
tomeu, Sant Martí, Oristà i Mer·
lès), mentre que els testos d’an·
ticossos han permès confirmar 8 
casos més que corresponen a al·
tres mesos i fins ara no s’havien 
fet la prova.

En total, des que va començar la 
pandèmia, a l’ABS Lluçanès (que 
no inclou Sant Feliu, Sant Boi, 
Alpens, Sant Agustí i Sobremunt) 
s’hi han registrat 621 casos sospi·
tosos de coronavirus i 47 de con·
firmats amb un test positiu. Les 
dades corresponen a aquelles per·
sones que s’ha pogut identificar la 
seva zona de residència.//FV

tadans d’Olost i Santa Creu”.
Perafita, és el segon Ajunta·

ment que mostra més superàvit 
per habitant (170€). Ramon Ca·
sals, alcalde de Perafita (JxCAT),  
preveu aprovar en el proper ple 
la moció de l’ACM.//

SUPERÀVIT MUNICIPAL (2019)
MUNICIPI SUPERÀVIT SUPERÀVIT PER HABITANT

Alpens 24.580,35 92,4
Lluçà 28.479,01 104,3
Olost 270.890,17 226,1

Perafita 67.503,06 170,9
Prats de Lluçanès 87.445,57 34,0

Sant Agustí de Lluçanès -66.261,38 -779,5
Sant Boi de Lluçanès 34.669,05 64,1
Sant Martí d’Albars 10.654,30 95,1

Sobremunt 6.162,00 78,0
TOTAL LLUÇANÈS 464.122,13 84,1
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La pluja i les rieres fan estralls al Lluçanès

El temporal que va afectar la 
major part del país el passat cap 
de setmana, ha deixat un rastre 
ben visible en el seu pas pels dife·
rents municipis del Lluçanès. En 
alguns indrets feia molts anys no 
queia una quantitat d’aigua tan 
gran en tan poca estona.

El municipi on més quantitat 
d’aigua va caure va ser Alpens, on 
la nit de divendres a dissabte s’hi 
van recollir més de 190 litres per 
metre quadrat, que van arribar 
als 210 en tot el cap de setmana.

Les destrosses causades per la 
pluja a Alpens han estat nom·
broses i segons ens informa l’al·
caldessa, Montse Barniol ja han 
contactat amb diferents empre·
ses que s’encarregaran d’arreglar 
els desperfectes, no obstant en 
tancar l’edició encara no els teni·
en quantificats. Segons Barniol 
un dels punts més crítics és al 
carrer Rocamonada on ha cedit 
part de l’estructura que aguan·
ta el clavegueram. A més a més 
també s’han desplomat algunes 
parets de pedra seca del municipi 
i al pla del Taume una esllavis·
sada ha obligat a tallar el carrer. 
Diversos camins del municipi 
com el de Griell o el de la font de 
la Pixarella i Anfruns s’han vist 
afectats per esllavissades, rocs 
que han caigut, rases que s’han 
trencat i escorxades aparegudes 
al mig del camí. 

ALERTA PER LA CRESCUDA 
SOBTADA DE  RIERES

Al llarg del cap de setmana pro·
tecció civil i bombers van alertar 
de la possibilitat de crescudes 
sobtades de rius i rieres, especial·
ment la de Merlès.

A Lluçà s’hi van registrar 207 
litres en tot el cap de setmana. El 
rastre de la tempesta en aquest 
punt del Lluçanès va ser força 
espectacular, la crescuda de la ri·
era Lluçanesa va provocar que el 
pont del Molí de Puig·oriol cedís 
a causa de l’acumulació de vege·
tació que arrossegava la riuada. 
Si bé hi ha un pas alternatiu pel 
veïnat de la zona, no és el més 
adequat, i l’ajuntament ja ha ini·
ciat els tràmits per arreglar·lo.

Pel que fa la riera de Merlès el 
creixement del seu cabal de forma 
tan sobtada va fer cedir un tros de 
l’asfalt de la carretera de Merlès 
a l’alçada de Manyaques. El camí 
que voreja la Riera, a l’alçada del 
pas del Regatell, al Molí de Vilal·
ta, també es va veure afectat per 
l’acumulació d’aigua. Com explica 
l’alcalde de Merlès, Josep Costa, 
caldrà arreglar alguns desperfec·
tes i camins.

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

En el cas d’Oristà, malgrat que 
hi van caure poc més de 50 litres, la 
crescuda de la Gavarresa hi va fer 
estralls. En el seu pas per la Torre 
i Oristà on la seva llera normal·
ment fa entre 2 i 5 metres, aquest 
passat cap de setmana va arribar 
fins als 40 metres emportant-se tot 
el que trobava al seu pas.

ESCUMA A LES RIERES
En algunes rieres del Lluçanès 

l’episodi de pluges d’aquest pas·
sat cap de setmana van deixar 
imatges de l’aigua plena d’una 

densa escuma. L’ambientòloga 
Núria Sellarès ens ha explicat que 
saber l’origen d’aquestes escumes 
és difícil si no s’analitzen. Ens co·
menta que sovint són provocades 
per les crescudes brusques del ca·
bal, que provoquen turbulències 
que barregen l’aigua amb tot allò 
que arrossega el riu: fulles, troncs, 
branquillons, en definitiva matè·
ria orgànica que es descompon 
i causa aquestes escumes. Però 
com ens diu “matèria orgànica 
n’hi ha també a les depuradores 
i en els purins. És molt difícil sa-
ber-ne l’origen exacte si no vas allà 
directament agafes aigua i l’ana-
litzes per saber si és o no un abo-
cament”. Núria Sellarès remarca 
que “en rius o rieres amb poc ca-
bal aquestes espumes apareixen 
més que en rius més grans quan 
passen episodis com el d’aquest 
passat cap de setmana”.//

La riera Lluçanesa es va emportar el pont del molí de Puig-oriol.// F:  ELOI NUÑEZEl pla del Taume d’Alpens, tancat a causa dels despreniments.// F:  MONTSE BARNIOL

A Oristà, la Gavarresa va créixer cap als camps dels vorals.// F:  ALEIX PRATLa Gavarresa a la Torre, entre Altarriba i la Coromina, aquest diumenge.// F:  TURRI

L’aigua rajava pel dret al camí que voreja la Riera al Pas de Regatell.// F:  LLUÍSPUIGROS

Part de l’asfalt de la carretera va cedir a l’altura de Manyaques.// F: LP

El gorg Negre a la riera del Sorreig, a Sant Bartomeu del Grau// F: JMSABATA 

Espectaculars llamps a 2/4 d’1 de la matinada el passat diumenge a St. Boi// F: JMCASTRO   

“Durant el cap de 
setmana van caure 
210 l/m2 a Alpens 

i 207 a Lluçà
”
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Actuació del grup Carrer de la Poesia, 14. el passat 29 d’agost// F:  LSURIÑACH (DALPENS.COM)

L’espectacle On la tempesta... // F:  LAPRIMITIVA

La cultura es desconfina 
al Lluçanès

Malgrat que no ha estat fàcil al 
Lluçanès s’ha seguit apostat per 
la cultura i hem vist com sorgien i 
creixien iniciatives arreu.

ALPENS, POESIA I TEATRE DE 
TARDOR

L’ajuntament d’Alpens, en una 
aposta valenta ha programat un 
cicle de teatre el segon dissabte 
de cada mes. Aquest festival  ano·
menat “Escena tardor” començarà 
aquest pròxim 12 de setembre (en 
trobareu més informació a la notí·
cia de la pàgina 8).

Però Alpens no només són de te·
atre. L’any 2016 hi sorgia el grup 
“Carrer de la Poesia, 14” i en·
guany van presentar l’espectacle  
Do de dona el passat 29 d’agost. 
Un recital de poemes i cançons de 
17 autores de diferents i que van 
dedicar la mestra Zahra Moham·
madi, condemnada pel govern ira·
nià a 10 anys de presó per ense·
nyar kurd al Kurdistan. Per ella 
van recitar Bejan Matur, també 
condemnada i empresonada per 
defensar la causa kurda. Els 
seus poemes els van acompanyar 
“l’amor engrunat a les butxaques” 
de la Maria Mercè Marçal que 
compartia espai amb les paraules 
de Bernardette Sadou Dao des de 
Burkina Faso. De l’altra banda 
de l’Atlàntic arribaven els Besos 
de la xilena Gabriela Mistral i els 
Cants i conjurs de la nicaragüen·
ca Sara Torres, entre d’altres.

LA PRIMITIVA, REFERENT  
CULTURAL

Aquest any ha estat estrany per 
tothom i ens hem hagut d’adaptar 
als canvis. A la Primitiva també 
ho han fet, començant per canviar 
el concepte gastronòmic de l’espai 
i poder posar en pràctica una idea 
que fa anys li rondava pel cap a la 
Kin “tenir un restaurant amb pro-
ducte 100% de temporada” i com 
ens explica  “vivim a un lloc que 
és un luxe perquè ens permet fer-
ho”. La matèria primera la treu 

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

de productors locals des del “Pere 
Garet, a la Judit dels pollastres de 
Sant Feliu, l’Arkero, el porc de Sa-
gàs i durant el confinament i ara, 
també el cabàs de la Xella que ens 
ha facilitat molt les coses”.

Però no és l’únic canvi que ha 
fet, i ho hem vist al llarg d’aquests 
mesos amb el nou format dels con·
certs que ha programat a la Primi·
tiva, passant del concert de nit a 
microconcerts on cada artista fa 4 
actuacions al llarg del cap de set·
mana. Ha seguit apostant per pro·
gramar artistes locals com la Laia 
Pujol, que hi va anar amb l’espec·
tacle On la tempesta deixà una pau 
intensa o els Men in Swing, que 
han compartit espai amb Ana Ros·
si, Joana Gomila, Laia Valls, Nico 
Roig, Lucia Fumero, Rita Payés 
entre molts d’altres. I tot plegat 
sota una premissa molt clara per la 
Kin “per viure és tant important la 
cultura, com el menjar i respirar” 
i sabent que “tot plegat no hauria 
estat possible sense les clientes i el 
públic que ha confiat amb nosaltres 
i a qui ho hem d’agraïr”.

SANT MAURICI, CONCERTS 
CADA DIVENDRES

L’hostal Sant Maurici a la Quar, 
també va apostar per gaudir de 
les nits d’estiu i de la música en 
viu. Des de finals de juliol fins a 
finals d’agost cada divendres al 
vespre hi ha hagut actuacions en 
directe. Les Mel’s, els Acústics, la 
Laura Luceño, la Natàlia i la Gis·
len i per acabar els Trending Co·
vers van omplir de música les nits 
d’estiu de Sant Maurici.//
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Santa Creu de Jutglar s’engalana 
per celebrar la Festa Major

La Torre d’Oristà estrena comissió 
amb una Festa Major de mínims

Alpens proposa un cicle de teatre 
amb un cartell de luxe

Com cada setembre els 4 carrers de 
Santa Creu es guarneixen per celebrar 
la seva Festa Major. Enguany els actes 
començaran el dia de la Diada Nacional 
de Catalunya, on a 2/4 de 10 de la nit 
es farà una sessió de cinema a la fres·
ca. L’endemà la canalla gaudirà amb 
l’espectacle del grup Sidecar i al vespre 
havent sopat veïns i veïnes del poble i 

Serà la primera Festa Major de la Tor·
re sense la comissió de joves que l’ha ti·
rat endavant els darrers vint anys, i a 
més a més s’haurà de celebrar amb les 
mesures de seguretat per evitar la pro·
pagació de la pandèmia per Coronavirus.

La nova comissió de veïns i veïnes ho 
té díficil, però tot i així, ha preparat, jun·
tament amb l’Ajuntament d’Oristà, un 

Amb una Sala del Casino reformada 
i adequada d’acord amb les sales de 
teatre modernes, el cicle, que anirà de 
setembre a desembre, oferirà quatre tí·
tols, un per mes.

Les dones sàvies, una comèdia de cos·
tums de Molière, adaptada i actualitza·
da. Programada al festival Cruïlla XXS 
i molt ben valorada per la crítica i pel 
públic: “simple, divertida i bonica”. 

P.A.U. Paisatge als ulls, parlarà de l’ex·
periència de la persona migrant, un “teatre 
necessari, un espai de resistència davant 
d’un món atroç que cada vegada s’assem-
bla més a temps passats”, una reflexió a 
partir de la premissa que l’estat del mar 
reflecteix l’estat de l’ànima de la societat.

360 grams, d’Ada Vilaró, diu: “la teva 

FESTA MAJOR

TEATRE

Trobaras totes les edicions digitals de
 LaRella i molt més a:

www.larella.cat

del volant podran gaudir del concert i la 
serenata del Millenium Grup.

El diumenge, a les 6 de la tarda, el 
Mag Marin portarà màgia i il·lusió a 
tothom qui s’hi vulgui acostar. I el di·
lluns 14, dia de l’exaltació de la Santa 
Creu, l’actuació de la solista i cantat 
Elisabeth Majoral posarà punt final a 
les festes d’enguany.//CFU

parell d’actes per animar el poble. El dis·
sabte 6 de setembre hi haurà dos concerts 
de Millenium Grup, a les 12 del migdia i 
a 2/4 de 7 de la tarda, i el dia de festa ma·
jor, dimarts 8 de setembre, després de la 
missa cantada pels cantaires de la Torre, 
i un cop paït el dinar, hi haurà una tira·
da individual de bitlles local, a les 6 de la 
tarda.//JFO

mirada compta, és important, suma”, i 
així la seva mirada íntima, fràgil, so·
bre una vivència personal, seran uns 
ulls nous des d’on observar “una veritat 
que abraça i estima la vida”. L’artista 
de Prats de Lluçanès ens portarà el seu 
espectacle ben a prop de casa seva.

Femení plural. Les dones de la Puig-
neró serà un homenatge a les dones 
treballadores de les fàbriques tèxtils 
Puigneró (Prats de Lluçanès, Sant Bar·
tomeu del Grau i Roda de Ter). Com 
en diu la directora, Montse Amblàs: 
“L’obra permet aturar-nos en el silenci 
de les llargues jornades de les dones tre-
balladores de les fàbriques i omplir-lo 
de les seves sensacions viscudes, de sen-
timents, de gestos, de música”.//NT

CARTA

Comunicat de la Cràpula sobre 
la Festa Major d’Olost 2020

Després d’algun intercanvi 
d’opinions, vam decidir que, en·
guany, no participaríem de l’orga·
nització conjunta dels actes de la 
Festa Major.

En la reunió post·FestaMa·
jor2019 vam fer arribar al consis·
tori el nostre desacord en alguns 
aspectes de l’organització de la 
mateixa festivitat. El gener del 
2020, reiteràvem la nostra dis·
conformitat en una reunió amb 
l’Ajuntament, amb qui, a priori, 
cooperàvem per decidir quins ac·
tes formaven aquestes jornades; 
respecte a una relació en la qual 
no ens sentíem prou valorades i 
en la que no sentíem que dispo·
séssim de suficient autonomia per 
gestionar i decidir sobre certs as·
pectes, en l’organització, que tro·
bàvem rellevants. A més, d’una 
notada falta de compromís sobre·
tot amb el jovent del poble, per 
part de l’equip de govern i de re·
currents promeses incomplertes.

Tot plegat, una relació que ens 
feia sentir que estàvem al servei 
i blanquejàvem la imatge d’un 
Ajuntament que, durant l’any, ig·
nora el jovent del poble.

Davant d’aquesta queixa, 
l’Ajuntament ens va demanar que 
enviéssim per correu propostes de 
canvi, que vam fer arribar el 27 
de gener i que eren:

· Que l’Ajuntament ens fes ar·
ribar un pressupost tancat per 
portar a terme l’organització de la 
Festa Major.

· Com a Cràpula tinguéssim la 
independència total en la gestió 
d’aquest pressupost.

Durant el mes de febrer, ja que 
no obteníem cap resposta, vam 
reclamar·la dues vegades, perso·
nalment, al regidor de cultura del 
moment. Tres mesos després, el 6 
de maig, ens van respondre excu·
sant·se amb la pandèmia (cal re·
cordar que l’Estat d’alarma es va 
aprovar al 14 de març, un mes i 
mig després que enviéssim el cor·
reu). Finalment, al 22 de juny es 
va convocar una reunió amb cinc 
membres de l’Ajuntament en la 
qual no ens van fer arribar cap 

resposta a les demandes i van ex·
pressar que la seva voluntat era 
seguir organitzant la Festa Major 
com cada any (adaptant·se a la si·
tuació sobrevinguda del moment). 
D’altra banda, se’ns va exposar 
que, si volíem organitzar el Va 
de Tort, únic acte adreçat als jo·
ves en gairebé tot l’any, no podria 
sortir al programa. La resposta a 
les demandes del gener va arri·
bar, definitivament, al 3 de juliol 
oferint 3.500 € (o 4.000 € en cas 
d’artista local) per organitzar la 
nit jove. Vam denegar la proposta 
perquè la vam trobar insuficient 
I, a més, no suposava cap canvi en 
la manera de treballar. 

Tot i així, vam demanar ma·
terial per organitzar els actes de 
forma autogestionada, tal com 
fan altres associacions del nostre 
poble: taules, cadires, graelles, 
carpes, punt de llum... com també 
mascaretes i gel hidroalcohòlic. 
També, poder accedir a l’excedent 
de samarretes i gots del Va de 
Tort d’altres anys.

L’última comunicació amb 
l’Ajuntament va estar el passat 
29 de juliol. Al correu rebut, ens 
adverteixen “que les recomanaci·
ons del PROCICAT fan que no es 
pugui atendre la nostra petició”. 
Alhora, ens diuen que ells sí que 
faran programació i no ens adjun·
ten aquestes recomanacions. És a 
dir, decideixen per nosaltres que 
no les podem aplicar i, indirecta·
ment, ens titllen d’irresponsables.

Ens dol haver de renunciar a 
organitzar la Festa Major com 
ens agradaria i que després de 7 
d’anys no sàpiga greu trencar amb 
la feina feta. Feina, amb la qual 
hem cregut, en la que segur que 
hem comès errors però hi hem po·
sat tot l’esforç i compromís per tal 
de recuperar espais i apostar per 
una cultura viva i popular i teixir 
xarxes de suport mutu i veïnatge, 
sempre des del voluntariat.

Malgrat tot, volem agrair la 
feina dels treballadors de l’ajun·
tament i a totes les regidores que 
han posat de la seva part perquè 
tots aquests anys anessin de la 
millor manera possible.

Volem aclarir que no fem res, 
no per manca de ganes, sinó per 
falta d’acord.//

La Cràpula
Olost

COMERÇ SOLIDARITAT

Tanca la carnisseria 
Ma Àngels d’Olost 

Èxit de la captació 
de sang al Lluçanès 

La carnisseria Ma Àngels, ubi·
cada a la placeta de Sant Antoni 
d’Olost, va fer oficial, dissabte pas·
sat, el seu tancament. Olost perd un 
establiment de proximitat però mal·
grat la pressió de les grans superfí·
cies i les dificultats,  encara queda 
un teixit de comerç local  d’alimen·
tació prou sòlid, amb dos forns de 
pa, una fruiteria, dos supermercats 
i una carnisseria.//LCP

Cada estiu a diferents pobles 
del Lluçanès s’organitzen acaptes 
pel Banc de Sang i Teixits i any 
rere any són més els i les donants 
que s’hi acosten. Enguany entre 
Sant Bartomeu del Grau, Olost i 
Prats de Lluçanès s’han fet 174 
donacions de sang i 18 de plasma. 
D’entre elles hi ha hagut 9 perso·
nes que donaven sang per primera 
vegada.//Red
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DIPÒSIT LEGAL_ B-31.541-2001 

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:

OPINIÓ

Joan Roma Cunill, ex-alcalde de Borredà

Perdre el servei més valuós
Segur estarem tots d’acord, 

en que la salut és el bé més pre·
uat. Passa per davant de tots els 
altres, perquè sense ella, tot el 
demés és secundari. Si això és 
així, hem de fer tot el que calgui 
per evitar la seva degradació, 
i la seva pèrdua. I qui s’ocupa 
d’aquest tema, són els serveis de 
Sanitat de la Generalitat, en al·
tres temps ,els més ben valorats 
del país.

És la Generalitat qui té com·
petències plenes en aquest sec·
tor, i els recursos econòmics per·
tinents per al seu manteniment. 
No hi ha excuses, passant les 
culpes a d’altres. I què passa en 
aquest moment ? Doncs, un tema 
molt greu. Tan greu com que la 
gran qualitat que tenia aquest 
servei, ha baixat de forma alar·
mant, i posa en perill la disponi·
bilitat d’un servei universal i de 
qualitat.

A dia d’avui, tenim 447 con·
sultoris mèdics, tancats o semi 
tancats, amb només un matí a 
la setmana d’atenció professio·
nal. L’acció del virus, va portar a 
tancar consultoris i CAP ( centre 
d’atenció primària), desviant tots 
els usuaris cap els ambulatoris 

de la capital: Berga, Vic, en el cas 
del Lluçanès, tal com s’ha fet a la 
resta de comarques. 

Aquesta concentració d’efec·
tius, en un sol lloc, es podia 
justificar en el temps d’estat 
d’alarma, però en cap cas, es pot 
justificar a dia d’avui. I podeu 
comprovar com 5 mesos després 
continuem tenint uns serveis mí·
nims, presencials, en els nostres 
pobles. Volen que anem als am·
bulatoris, però sempre amb cita 
prèvia, i aquí tenim una altra 
barrera, a nivell de col·lapse de 
línies telefòniques i a un atrin·
xerament dels professionals que 
no volen veure a ningú, sinó són 
casos molt, molt excepcionals.

La resta, són visitats per telè·
fon, diagnosticats per telèfon, i 
receptats per telèfon. Ho sento, 
però això és inacceptable. Si un 
servei requereix presència i acti·
vitat metge – pacient, és aquest. 
La gent no va per gust o per pas·
sar el temps al consultori. Es lò·
gic requerir complir estrictament 
les mesures de seguretat, però 
hem d’exigir servei presencial. 
No podem mantenir centenars 
de consultoris tancats, amb l’ex·
cusa que molts professionals fan 

vacances, o s’han de preparar per 
si hi ha una segona onada, el se·
tembre o octubre.

No podem deixar malalts, a la 
seva sort, o exigir a gent gran, 
viatjar amunt i avall per fer ana·
lítiques o poder –se visitar. Si no  
hi ha prou metges, que en con·
tractin més. Per segons què te·
nen diners de sobres, doncs, ara 
i aquí, el que fa falta són equips 
mèdics, complerts. El tema és 
greu i si entre tots no ens hi po·
sem molt seriosament, acabarem 
perdent, el servei més preuat 
i més indispensable de tots: el 
servei sanitari. Estan provant 
de reduir·lo al mínim, i veure si 
els dels pobles ho acceptem re·
signadament. De nosaltres de·
pèn el manteniment del servei i 
el retorn al que teníem abans del 
decret d’estat d’alarma. 

Si no ens mobilitzem i no recla·
mem que ajuntaments, consells 
comarcals, diputats i entitats de 
tota mena, es comprometin a re·
vertir aquesta situació, ens tro·
barem que la situació provisional 
que ara vivim, es torna definiti·
va. Pensem·hi i actuem en conse·
qüència, aquí al Lluçanès i a tot 
el conjunt de Catalunya.//

OPINIÓ

Pere Turigas

50 anys de la 1a pujada al 
Canigó amb moto

La gent que vau pujar al Cani·
gó per primera vegada vau acon·
seguir fer parlar del motor. Vau 
ser els primers del país a fer·ho, i 
vau fer història, cosa més que di·
fícil: impossible de fer sense idees, 
iniciatives i voluntat. Tot s’acon·
segueix, i vosaltres, el Kiku, el 
teu germà Pep, entre d’altres, ho 
vau fer possible.

Gràcies a tots vosaltres ens 
hem pogut emmirallar, i tot això 

també ha fet possible que la co·
marca del Lluçanès sigui conegu·
da al món del motor, amb totes les 
seves especialitats, en concret al 
món de la moto.

El que ha viscut al Lluçanès 
durant aquests anys, veurà amb 
bons ulls el que ha comportat el 
motor a la nostrea comarca. Ha es·
tat de lo millor que podíem viure i 
assaborir, amb l’esforç de le seva 
gent. Torno a repetir: moltes i mol·
tíssimes gràcies!// 

CARTA CARTA

POEMA

Família de Joan Antonell Família Manubens

Ramon Marsal
Prats de Lluçanès

Agraïment Agraïment

Recordant a Joan Antonell, 
que ens ha deixat

La família d’en Joan Antonell, 
que ens va deixar el passat di·
mecres 26, volem agraïr·vos els 
missatges de condol i suport que 
ens heu fet arribar, així com les 
nombroses mostres d’apreci i es·
timació cap al nostre pare. 

Moltes gràcies a tothom.//

El dia 11 d’agost l’Agustí Ma·
nubens Dot ens va deixar. Volem 
agrair a tot el personal tant mè·
dic com administratiu de l’ABS 
Lluçanès l’atenció i el suport 
humà que ens heu dispensat en 
tot moment. 

Moltes gràcies.//

Home de caràcter senzill i obert
fàcil d’entendre i entregat
de bondat n’estava cobert,
és el llegat que ens ha deixat.

Els amics i la família que bé es va guanyar
foren per ell com joia escollida,
l’acompanyaren en el llarg caminar
donant suport i sentit a la vida.

El seu record no caurà en l’oblit,
doncs ha deixat fonda petjada
i en el fons del nostre esperit
una llavor molt preuada.

Del Santuari de Lurdes fou voluntari
fent una feina que no té preu.
El seu treball gairebé diari
és quelcom que sols pot pagar·li Déu.

Ara li diem Adéu amb tristor
però agraïts per haver·lo tingut,
sempre el recordarem amb emoció
al ser per tothom molt volgut.

Però ens queda l’enyorança
i l’herència dels seus valors
i el cor ple d’esperança
i un sens fi de grats records.

I mai el tindrem en l’oblit
perquè és molt el que ens ha donat.
Guardarem al fons del pit
tot el que ens ha ensenyat.//

La secció d’opinió
de LaRella és 
oberta a tothom. 
Si vols publicar una 
carta, agraïment, o 
opinió escriu-nos a:

larellallucanes
@gmail.com

Recordeu! La mida 
màxima per a ser 
publicats a 
LaRella Paper és 
de 3400 caràcters 
(espais inclosos). 
En el cas que 
excedeixi aquest 
límit, no en  
podem garantir 
la publicació!
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SANT MARTÍ D’ALBARS_ TALLER EXPRESSO EN FEMENÍ_ 
El divendres 4 de setembre de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 
de 9 del vespre i el dissabte 5 de setembre de 10 del matí 
a 1 del migdia. 

SANT MARTÍ D’ALBARS_FESTA DE L’ESPORT_ROCO-
DROM + TIROLINA + TALLER DE SAMARRETES + TANDES 
DE PENALS per estrenar la  nova porteria i xarxes_A les 
5 de la tarda a la Pista Poliesportiva de Sant Martí d’Al·
bars. BERENAR_A 2/4 de 8 del vespre. ESPECTACLE DE 
MALABAR DE LLUM I FOC_A les 8 del vespre. (Inscripci·
ons anticipades al correu st.martia@diba.cat o trucant 
al 93 853 01 01 en horari d’ajuntament)

LA TORRE D’ORISTÀ_ AUDICIÓ DE MÚSICA CATALANA 
A CÀRREC DE MILLENIUM GRUP_ A les 12 del migdia 
a l’exterior de la Sala Polivalent. CONCERT DE FESTA 
MAJOR AMB MILLENIUM GRUP_ A 2/4 de 7 de la tarda a 
l’exterior de la Sala Polivalent.

LA TORRE D’ORISTÀ_ MISSA CANTADA PELS CANTAIRES 
DE LA TORRE_ A les 12 del migdia a l’Església. TIRADA 
INDIVIDUAL DE BITLLES LOCAL_ A les 6 de la tarda al 
camp de bitlles de la Torre.

SANTA CREU DE JUTGLAR_CINEMA A LA FRESCA_ A 2/4 
de 10 de la nit. A l’exterior.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ AUTOCINE AMB LA PEL-
LÍCULA ALADDIN_ A 2/4 de 10 al camp de futbol.

PERAFITA_ DIADA NACIONAL: HOMENATGE A JAUME 
PUIG DE PERAFITA I ELS SEUS FILLS_ Presentació de 
l’acte a càrrec de Ramon Casals, alcalde de Perafita, 
Representació teatral “Les heroïnes del 1706” a càr·
rec de la Trebinella i FitaFestt, actuació musical amb 
el grup “Udols de llop”, i cloenda a càrrec de Marc Su·
carrats, president del Consorci del Lluçanès. Final·
ment es farà una ofrena floral al monòlit de Jaume 
Puig. A partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant 
Antoni.

ALPENS_FESTIVAL DE TEATRE “ESCENA DE TARDOR”_ 
“LES DONES SÀVIES” DE MOLIÈRE (versió d’Enric Cam·
bray i Ricard Farré)_ A les 7 de la tarda al Teatre Casino 
d’Alpens. Per reserva d’entrades cal trucar al 93 857 80 
75 (entre setmana) i al 690 60 98 00 (els caps de setmana).

LLUÇÀ_SORTIDA DELS ECOSISTEMES AQUÀTICS_A la ri·
era Lluçanès, al Molí de Puig·oriol. De 10 del matí a 1 del 
migdia. Imprescindible inscripció prèvia al 93 888 00 50.

SANTA CREU DE JUTGLAR_ ESPECTACLE INFANTIL AMB 
SIDECAR_ A 2/4 de 5 de la tarda. CONCERT I SERENATA 
AMB MILLENIUM GRUP_A 2/4 de 10 de la nit a l’exterior.

SANTA CREU DE JUTGLAR_ MÀGIA AMB MAG MARIN_ A 
les 6 de la tarda a l’exterior.

SANTA CREU DE JUTGLAR_ACTUACIÓ D’ELISABETH 
MAJORAL_A les 7 de la tarda a l’exterior.

AGENDA  /  FEINA  

Del 3 al 17 de setembre

AGENDA

4 I 5 DE SETEMBRE

5 DE SETEMBRE

6 DE SETEMBRE

8 DE SETEMBRE

11 DE SETEMBRE

12 DE SETEMBRE

13 DE SETEMBRE

14 DE SETEMBRE

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)

>NETEJA_ 655 166 559_ Home 
de 53 anys busca feina de qual-
sevol cosa, amb disponibilitat 
horària, carnet de conduir i ve-
hicle propi (fins i tot caps de set-
mana i festius) (RF/3.85)

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

>NETEJAR CASES_ 
  93 856 06 08

>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)

>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. 
Individuals o grups. També a do-
micili. (RF/1.484)

>PERSONAL DE NETEJA_ 681 15 
25 60 / info@cuidemllucanes.
cat_ Oferim alta a la Seguretat 
Social, formació continuada, es-
tabilitat. Busquem personal de 
neteja amb disponibilitat horà-
ria, carnet de conduir i vehicle 
propi (RF/1.488)

>GRANGER_ 687 900 825_ Per-
sona per treballar a granja de 
porcí de cicle tancat. Millor amb 
experiència (RF/2.488)

BUSCO FEINA DE...

OFEREIXO FEINA DE...

L’Agenda de LaRella!
comunicaciolarella 

@gmail.com

CARTA

Comissió de Festes de Pinós

Sense festa a Pinós

Aquest any no hi haurà Festa 
Major de Pinós a causa de les me·
sures de seguretat per fer front 
a la pandèmia. Esperem retro·
bar·nos l’any vinent i poder fer 
una bona festa!//



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, 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 4, 

DE MECÀNICS

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 treballant....

*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 façana de la Farmàcia Viver de Prats. La 
trobareu a la secció de Salut del Directori

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

 » 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)

 » 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)

 » 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)

ELS ENCANTS / EL TEMPS

 » REMOLC AGRICOLA SIP de 3000 kg per 
a tractor petit. T.: 648 747 471 (R88/1)

 » TOTA LA MAQUINÀRIA PER ELABORAR 
EMBOTITS, inclòs TAULELL FRIGORIFIC 
(per jubilació). T.: 606 133 484 (R88/2)

 » COTXET BUGABOO CAMALEON 3 del 
2015 molt ben conservat, negre, cadi-
reta de passeig cuco i plàstic de pluja 
original. Inclou una segona cadireta de 
passeig original nova a estrenar, i regalo 
sac d’hivern i bolso per cotxet. 300€. T.: 
687 221 418 (R88/03)

 » SITJA DE POLIÈSTER DE 15 M3 per 600€ 
una de 3 M3 per 200€, un ALIMENTA-
DOR AUTOMÀTIC amb vis sense fi d’uns 
20m i tubs per 500€, un CONTENIDOR 
nou per bestiar mort (per conills, és pe-
tit) per 200€. T.: 626 193 180 (tardes)

 » 2 LLITS DE 90 DE FORMICA AMB TAU-
LETA, SUNYER I MATALÀS per 80 € tots 
dos. Preu negociable. T.: 626 193 180 
(tardes) (R88/04)

 » EQUIP DE MUSCULACIÓ. Consta d’un 
banc de musculació i un joc de peses i 
manuelles. Està en perfecte estat. Preu: 
a convenir. T.: 686 822 023 (R88/05)

 » CADIRA PUJA ESCALES ACORN SUPER-
GILDE 120, de cremallera, per instal·lar 
a l’escala, no a la paret. Cadira i braços 
de plegat fàcil, ideal per a una escala 
recta, per 2 trams de pisos. Instal·lació 
ràpida gairebé sense obres. T.: 649 451 
603 (R88/06)

 » 2 BANCS DE JARDÍ de ferro forjat i fus-
ta. Tots dos per 150 €. T.: 659 76 93 13 
(R88/07)

 » 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 Ex-
perience, talla M,  amb folre tèrmic des-
muntable, proteccions rígides en colzes 
i espatlles, zones reflectants, de color 
negre. Nova. 70 €. CASC DE MOTORIS-
TA - 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)

ES BUSCA ES LLOGA

ES VEN EL TEMPS QUE HA FET_ De 29 d’agost a l’1 de setembre

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

29 33.8 15.9 0 34.4 15.2 0 37,5 17,7 0 33.1 18.4 0 32.7 18.0 0
30 35.2 17.1 1.6 36.9 15.4 0 38,5 17 0 34.6 18.6 0 33.9 19.5 0
31 36.9 17.5 0 37.6 15.1 0 39,1 18,2 0 35.9 19 0 35.4 19.1 0
1 35.2 19.0 0.0 36.0 16.3 0.0 38,2 18,7 0 34.6 21.6 0.0 34.1 20.6 0.0
2 30.5 16.5 0.0 32.0 15.7 0.0 34,6 19 0 30.7 17.7 0.0 29.2 17.1 0.0
3 27.2 14.9 1.4 29.0 15.3 9.0 31 17 Inp. 26.3 14.5 1.6 23.9 14.1 0.0
4 27.6 16.1 24.4 28.2 15.8 18.4 30,6 16,8 8 27.1 15.2 0.2 26.9 13.4 0.0
5 29.8 15.2 0.0 31.4 14.4 0.0 33,5 16 0 29.3 14.7 0.0 29.1 13.9 0.0
6 33.1 15.9 0.0 34.5 15.0 0.0 36 16,2 0 32.5 16.6 0.0 32.4 15.3 0.0
7 35.2 15.8 0.0 36.7 14.1 0.0 38,3 16,7 0 34.7 17.5 0.0 34.4 17.4 0.0
8 35.3 18.7 0.0 36.0 16.4 0.0 38 17,2 0 34.5 20.0 0.0 34.3 19.3 0.0
9 34.7 18.8 1.0 35.8 16.6 0.8 37,7 19 0,5 34.3 18.6 3.0 34.4 17.6 5.6

10 32.6 16.7 0.2 33.7 14.1 0.0 34,5 15 0 31.9 18.5 0.0 31.1 17.6 0.0
11 32.7 18.3 0.0 34.5 16.1 0.0 35,7 16,9 Inp. 32.4 18.6 0.0 32.4 19.1 0.0
12 29.3 17.7 0.6 30.1 17.1 0.0 31,2 18,5 0 28.0 18.7 0.0 28.7 16.3 8.0
13 29.7 16.1 0.0 31.6 15.2 0.0 32,5 16,8 0 29.1 17.6 0.0 29.3 15.9 0.0
14 30.3 17.2 12.4 31.4 16.1 24.0 33 19 2,5 29.3 16.7 9.2 28.4 16.2 8.0
15 30.6 15.3 6.8 31.6 14.1 0.2 33,2 16 0 29.3 15.7 5.6 28.8 15.8 3.0
16 28.5 15.4 3.8 30.1 14.9 0.0 32,6 16,8 0 27.6 18.3 0.0 27.4 15.6 0.0
17 28.5 16.8 0.0 28.9 15.3 0.0 32,3 17 0 27.9 16.4 0.0 27.4 15.2 0.0
18 26.0 16.9 0.2 27.0 15.2 0.0 28,6 20 0 25.6 16.8 0.0 25.1 16.0 0.0
19 31.6 13.9 0.0 32.3 12.7 0.0 35 14,7 0 30.9 14.6 0.0 30.8 15.1 0.0
20 32.7 15.6 0.0 33.7 13.8 0.0 35,6 16 0 32.0 17.6 0.0 32.0 17.6 0.0
21 34.3 16.4 0.0 35.2 14.5 0.0 38 16,8 0 33.4 18.5 0.0 33.8 17.4 0.0
22 31.6 18.8 0.0 32.4 17.2 0.0 35,5 20,5 0 30.5 19.8 0.4 30.3 18.8 0.0
23 29.1 17.5 0.0 30.2 16.2 0.0 31 18 0 28.2 18.4 0.0 28.1 17.9 0.0
24 28.6 16.9 0.0 29.4 15.9 0.0 31,5 18,6 0 27.9 17.3 0.0 27.6 17.2 0.0
25 33.1 13.7 0.0 33.9 12.9 0.2 35,5 16 0 31.8 15.0 0.0 32.4 14.9 0.0
26 32.8 17.8 0.0 33.6 16.9 0.0 36,1 17,7 0 31.9 18.8 0.0 32.0 18.6 0.0
27 31.7 17.4 0.0 32.3 16.8 0.0 35 19 0 30.7 18.9 0.0 30.8 18.2 0.0
28 28.9 16.1 77.2 30.4 16.6 26.0 31,5 19,4 50 16.8 15.9 109.6 27.4 15.3 164
29 20.1 10.2 51.4 20.9 11.1 31.0 21,6 15 2 14.6 10.1 35.4 18.2 8.9 29.4
30 22.6 8.5 15.6 23.7 7.7 4.8 24,5 14 14 18.3 9.3 27.8 20.8 8.0 19.0
31 23.0 8.6 0.0 24.2 7.4 0.2 25 9,6 0 22.0 8.3 0.2 21.6 7.9 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_  31 de juliol 39,1

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST  31 d’agost 7,4
Alpens: 237 l/m2
Prats: 195 l/m2

Sant Boi de Lluçanès: 193 l/m2
Olost: 114,6 l/m2
Oristà: 77 l/m2

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, i 
els hi acompanyarà

Dj 3 de setembre > SBG (Arumí)
Dv 4 > OLOST (Urgell)   Ds 5 > PRATS (Euras)
Dg 6 > PRATS (Atlàntida)   Dll 7 > SBG (Ausa)
Dm 8 > OLOST (Pou)   Dx 9 > PRATS (Ylla)
Dj 10 > OLOST (Tanyà)   Dv 11 > SBG (Vilaplana)
Ds 12 > SBG (Aliberch)
Dg 13 > matí: PRATS / tarda: SBG (Barnolas)
Dll 14 > PRATS (Terricabras)    Dm 15 > OLOST (Fargas)
Dx 16 > OLOST (Fargas)    Dj 17 > SBG (Urgell)
Dv 18 > PRATS (Euras)    Ds 19 > OLOST (Atlàntida)

AGOST 
Pluja total 
acumulada 

>
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