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Una de les mesures de prevenció és la sortida al pati de manera esglaonada// F:  MVIÑAS
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FESTES / CULTURA

Santa Creu posa punt 
final a la Festa Major

Èxit de la Festa de 
l’esport a Sant Martí 

Alpens estrena amb èxit 
el cicle teatral de tardor 

Poca festa a la Torre

El passat dilluns 14 de setembre s’acabava la Fes-
ta Major de Santa Creu després d’un cap de setmana 
amb activitats per tots els públics i adaptades a la nova 
normativa. Així doncs, tots els actes es van fer a l’aire 
lliure i amb els accessos controlats per garantir que es 
complissin les mesures higièniques necessàries. En-
guany l’escenari no es va muntar a la plaça, sinó que es 
va traslladar davant el local sociocultural un espai que 
va sorprendre gratament als veïns i visitants.//CFU

La festa de l’esport de St. Martí d’Albars va comp-
tar amb diversos tallers, tirolina, escalada i una 
tanda de penals que va servir per estrenar les noves 
porteries, el passat dissabte 5 de setembre. Per fi-
nalitzar una jornada molt activa, la norantena d’as-
sistents van gaudir amb un espectacle nocturn de 
malabars de llum i foc.//Red

L’encarregada d’estrenar el ci-
cle, el passat 12 de setembre, va 
ser l’espectacle Les dones sàvi-
es, una adaptació de la comèdia 
clàssica de Molière, amb Ricard 

L’espectacle nocturn de malabars.// F: AJUNTAMENT ST.MARTÍ
El públic aplaudint els actors, al final de l’espectacle// F: LLSURIÑACH (DALPENS.COM)

Els Millenium en concert// F: JOSEP MA ENCISO

Farré i Enric Cambray. Una obra 
trepidant que va deixar el públic 
amb els ulls enganxats a l’esce-
nari des del primer minut, “di-
vertidíssima”.

L’espectacle, que va tenir una 
acollida magnífica, indica que els 
pobles petits no tenen perquè re-
nunciar a una bona qualitat del 
teatre, que l’aposta per una pro-
gramació d’obres consolidades i 
prestigioses és totalment vàlida i 
que funciona. Així, si finalment el 
govern de la Generalitat descriu 
la cultura com un bé essencial, 
cosa que té una vessant pràctica 
i una vessant filosòfica, Alpens ja 
està seguint aquest camí.

El Teatre del Casino s’ha con-
vertit en un equipament adequat 
per acollir les companyies i oferir 
els espectacles amb les necessi-
tats cobertes. Seria una opció in-
teressant el fet de fer comarca en 
aquest sentit, el d’aprofitar recur-
sos i serveis entre un poble i un 
altre.//NTM

Acostumats a començar la Fes-
ta Major amb el Bitllabrindis, a 
reunir-nos pel sopar popular i les 
rifes, a jugar petits i grans amb 
alguna actuació infantil, i a ba-
llar fins a la matinada, enguany 
podríem dir que hi ha hagut poca 
festa a la Torre. Les mesures per 
fer front al Coronavirus han es-
troncat els plans de la nova Co-
missió de Festes, que s’ha hagut 
d’adaptar, i seguint les recoma-

nacions de l’Ajuntament, només 
va poder organitzar l’audició de 
música catalana i el concert, amb-
dós amb Millenium Grup, que va 
desgranar el seu repertori a plaer 
dels nombrosos assistents.

La pluja va obligar a posposar 
la Tirada de Bitlles Local, que fi-
nalment es va dur a terme l’11 de 
setembre amb la victòria de Pere 
Freixa en la categoria d’homes, i 
Imma Bres en la de dones.//JFO
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LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

SANT BOI DE LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila

NOTÍCIES

La Covid marca l’inici de curs escolar

L’inici de curs 2020 – 21 ha estat 
marcat per les mesures de prevenció 
emeses conjuntament pel Departa-
ment de Sanitat i Educació per evitar 
l’expansió de la Covid i garantir que 
els centres educatius fossin espais el 
màxim segurs possibles.

Mans, mascareta i distància han 
esdevingut els tres mots més repetits 
aquests dies pels mestres. Però més 
enllà d’aquestes tres normes bàsiques 
molts centres s’han vist amb la ne-
cessitat d’adaptar espais per poder-hi 
fer classes que fins ara no s’hi feien. 
Aquest és el cas per exemple de l’Esco-
la Els Roures de Sant Feliu, on l’aula 
polivalent on feien psicomotricitat s’ha 
hagut d’adaptar per fer-hi una aula or-
dinària. Des del centre han demanat 
poder utilitzar instal·lacions muni-
cipals per poder mantenir la qualitat 
educativa, així doncs mentre sigui ne-
cessari, les sessions de psicomotricitat 
d’infantil es faran en una aula de l’Ate-
neu de Sant Feliu i l’hora del conte s’ha 
traslladat a la biblioteca municipal.

Abans de l’inici de curs des del De-
partament d’Educació es va establir 
una ràtio de 20 alumnes per aula i 
va prometre la contractació de més 
de 8000 docents pels centres educa-
tius. En el cas del Lluçanès la ràtio 
d’alumnes per aula es compleix, però 
destaca el fet que, en la situació actu-
al, i davant un augment d’alumnes en 
gairebé tots els centres s’hagi reduït el 

nombre de mestres al territori. El cas 
més destacat podria ser el de l’Escola 
la Monjoia, on hi ha 13 alumnes més 
que el curs passat i han reduït mitja 
jornada a un dels mestres de l’escola.

L’INSTITUT CASTELL DEL QUER CO-
MENÇA LA SEGONA SETMANA AMB 
UNA AULA CONFINADA

El curs a l’Institut comença amb FEl 
curs a l’Institut comença amb Ferran 
Ferrero com a nou director. Ja forma-
va part de l’equip directiu del centre el 
curs passat com a secretari, el director 
aleshores era Jordi Hinojosa el qual 
havia estat designat pel Departament 

ALUMNES I PROFESSORAT AL LLUÇANÈS

POBLE - ESCOLA ALUMNES
2019-20

ALUMNES 
2020-21

DOCENTS 
2019-20

DOCENTS 
2020-21

INSTITUT CASTELL DEL QUER 224 239
28,5 31

BATXILLERAT CASTELL DEL QUER 66 48

SBG - La Monjoia 69 82 11 10,5

Olost - Terra Nostra 96 92 12 10

Prats - Lluçanès 164 160 20 20

Prats -  FEDAC 94 87 14 14

ZER ALT LLUÇANÈS 21 19

Alpens - La Forja 21 23

Sta. Eulàlia - Gafarró 36 36

Perafita - Heurom 32 35

St. Boi de Lluçanès - Aurora 28 28

ZER GAVARRESA 13 13

St. Feliu - Els Roures 67 68

Oristà - Llevant 21 22

TOTAL LLUÇANÈS 918 920 119,5 117,5

Més alumnes i menys mestres a les escoles del Lluçanès

d’Educació, ja que ningú s’havia pre-
sentat per ocupar el càrrec. L’actual 
equip directiu amb Ferran Ferrero al 
capdavant també manté Ester Bascuas 
com a cap d’Estudis i ha incorporat a 
Núria Rovira com a coordinadora peda-
gògica i Quim Chaves com a secretari.

El nou equip, juntament amb tot el 
claustre, hauran de fer front els rep-
tes d’aquest curs marcat per la Covid, 
que de moment ja els ha obligat a 
confinar un dels grups estables de 4t 
d’ESO. Hem parlat amb l’Ester Bas-
cuas que ens ha explicat que si això 
passa “comencem a treballar com-
binant les classes telemàtiques amb 

una graella que resumeix les tasques 
setmanals i tot acompanyat amb un 
suport tutorial”.

L’Ester també ens ha parlat sobre les 
mesures que han pres a l’institut que 
no són tan diferents de les aplicades a 
les escoles: distància, mascareta i mans 
com a principi rector. Ens explica que 
han posat dispensadors de gel hidroal-
cohòlic arreu de l’institut per garantir 
que tot l’alumnat el tingui a l’abast.

Una de les novetats del curs, com a 
la resta de centres, és que els grups 
són més fixos i han intentat que es des-
placin el mínim possible de l’aula que 
tenen assignada i en el cas que ho ha-
gin de fer, com ens explica l’Ester “els 
alumnes desinfecten la taula que utilit-
zen quan arriben i quan marxen”. Com 
ha passat a altres centres a l’Institut 
també han hagut d’adaptar algunes 
aules, com la de música de la planta 
zero on ara hi ha un grup de primer 
de batxillerat. La principal diferència 
amb l’any passat com ens explica l’Es-
ter és que “evitem que els grups es bar-
regin, i que tot el que és pujar i baixar 
al pati es fa esglaonat. A més el patí 
cada grup té una zona assignada que 
serà rotativa al llarg del curs”.

Enguany a l’Institut el nombre 
d’alumnes total ha disminuït molt poc 
respecte l’any passat, ja que el descens 
d’alumnes que han començat batxille-
rat s’ha vist compensat per l’augment 
dels que han començat ESO. Des del 
Departament han assignat més pro-
fessors al centre, augmentant la plan-
tilla en dos professors i mig. Així doncs 
la plantilla d’aquest any és de 28 pro-
fessors amb jornada sencera i 6 amb 
mitja jornada (en total 31 jornades 
completes). Aquest fet els hi ha permès 
tenir tres línies a cada grup d’ESO. 
L’any passat, excepte el grup de tercer, 
tenien només dues línies. //

Més de 50 positius per coronavirus en 
un brot a la residència Montcel de St. Boi

EDUCACIÓ

El sistema d’atenció primària va 
detectar a mitjans de la setmana 
passada un brot de coronavirus que 
afecta bona part dels usuaris de la re-
sidència de salut mental Montcel de 
Sant Boi de Lluçanès. En total, Salut 
ha confirmat 55 testos positius entre 
els 74 residents, a més dels diver-
sos treballadors que s’han vist afec-
tats per la malaltia. Si bé la majoria 
d’usuaris són asimptomàtics o pre-
senten símptomes lleus, un dels posi-
tius ha requerit ingrés hospitalari i el 
seu estat de salut és estable.

Fins a la residència s’hi han traslla-
dat diversos equips de l’Atenció Pri-
mària i de Salut Pública, que seran 

els encarregats de determinar quin 
ha sigut l’origen del brot. A hores 
d’ara el centre segueix sectoritzat (és 
a dir, s’han fet aïllaments per zones) 
per mirar d’aturar la propagació de la 
malaltia.

MÀXIMA PRECAUCIÓ A SANT BOI
El brot a la residència Montcel ha 

encès totes les alarmes a Sant Boi, on 
s’han reforçat les mesures de preven-
ció que ja s’estaven prenent. Des de 
l’ajuntament s’ha fet públic un comu-
nicat en què es demana “calma” per-
què s’està tractant el brot, però tam-
bé “tensió” per no abaixar la guàrdia. 
En aquest sentit, al poble s’han anul-
lat activitats com la petanca, el segui-
ment dels partits del Barça al Centre, 
diversos cursos i altres activitats es-
portives com el gimnàs o l’spinning.

LA RESIDÈNCIA ELS MUNTS, EN 
ALERTA

On també ha arribat l’enduriment 
de les mesures és a l’altra residència 
del poble, que no ha detectat cap cas 
entre els seus usuaris, en aquest cas 
gent gran. “S’ha tancat absolutament 
la residència i hem tallat els vincles 
amb l’exterior, tanquem portes i espe-
rem a veure què passa”, diuen des de 
la direcció. A més, tothom qui hi tre-
balla i havia tingut algun vincle amb 
persones que han donat positiu s’ha 
quedat a casa per precaució. Amb 
aquestes mesures, que s’aplicaran 
durant com a mínim 14 dies, volen 
assegurar que el virus no pugui en-
trar a l’edifici. A més, des de la resi-
dència s’han posat a disposició de la 
residència Montcel per ajudar si és 
necessari.//

Es disparen a 12 
els nous casos 
de coronavirus a 
l’ABS Lluçanès

Des de principis de setembre el 
departament de Salut ha repor-
tat 12 nous casos de coronavirus 
confirmats per PCR i 128 nous 
casos sospitosos a l’ABS Lluça-
nès (Prats, Olost, Lluçà, Perafita, 
Sant Bartomeu, Sant Martí, Oris-
tà i Merlès). En total, des que va 
començar la pandèmia, a l’ABS 
Lluçanès (que no inclou Sant Fe-
liu, Sant Boi, Alpens, Sant Agustí 
i Sobremunt) s’hi han registrat 59 
positius i 749 casos sospitosos. La 
Generalitat ha advertit de l’em-
pitjorament de la situació a la Ca-
talunya Central i especialment a 
Osona, que ja és la segona comar-
ca amb més risc de rebrot.//FV
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Organitzadors de la Fira de l’Hostal
Sant Agustí / Sant Boi de Lluçanès

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL
Per_ Carolina Font Usart

SAGÀS / LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila

Es presenta el Sindicat 
d’Habitatge del Lluçanès

Una trentena de persones van 
assistir a la primera assemblea 
oberta del Sindicat d’Habitatge 
del Lluçanès. L’assemblea que 
va tenir lloc a Santa Eulalàlia de 
Puig-Oriol va servir per comen-
çar a constituir aquest sindicat 
que, com explicaven els convo-
cants de l’acte, vol esdevenir un 
espai de trobada on veïns i veïnes 
puguin compartir les seves pro-
blemàtiques sobre temes d’habi-
tatge i així poder resoldre’ls col-
lectivament. 

L’acte de presentació va comptar 
amb la presència de membres del 
Sindicat d’Habitatge de Gràcia, 
que fa més de 5 anys que lluiten 
contra els desnonaments i per un 

habitatge digne a la Vila de Grà-
cia, i de la Xarxa d’Habitatge del 
Moianès que va néixer el passat 
març com a resposta a la llavors 
més que previsible crisi econòmica 
i social que podia portar la Covid.

Ambdós col·lectius van explicar 
com funcionen en el seu dia a dia 
i quines són les principals proble-
màtiques a què han de fer front: 
desnonaments, pujades abusives 
de lloguers, tall de subministres, 
entre altres. Com va quedar pa-
lès, les realitats i peculiaritats de 
cada barri, poble, ciutat o territori 
són diferents i per tant també ho 
són la manera de treballar i d’or-
ganitzar-se. En el que sí que coin-
cidien era en assenyalar la mer-
cantilització de l’habitatge com a 
principal causa de precarització 
del dret d’accés al mateix. 

Després de la presentació dels 
dos col·lectius va començar un de-
bat sobre l’habitatge al Lluçanès 
i les principals problemàtiques 
amb què es troben les persones 
que viuen o hi volen viure, com 
per exemple la manca d’habitat-
ge de lloguer o els elevats preus i 
van parlar de possibles eines per 
resoldre-les. En aquesta primera 
assemblea també hi havia regi-
dors municipals, que van expres-
sar el seu malestar per la manca 
de recursos dels municipis petits 
per gestionar temes d’habitatge 
i poder tirar endavant polítiques 
públiques. Després de més d’una 
hora de debat els assistents allí 
reunits es van emplaçar a tro-
bar-se novament en una segona 
assemblea que encara no té data 
fixada. 

EL PLE DE PRATS APROVA DES-
TINAR 5000 € PER REHABILITA-
CIÓ D’HABITATGES

En el ple municipal del passat 
16 de setembre s’aprovava, amb 
el suport de tots els grups, convo-
car una nova línia de subvencions 
per a la rehabilitació d’habitatges 
desocupats que es destinin al llo-
guer. Amb aquesta subvenció es 
busca fer créixer el mercat d’habi-
tatge de Prats i facilitat el lloguer 
al jovent del municipi. Ferran 
Chacón, regidor d’habitatge, va 
explicar que es destinaran 5000 € 
del pressupost municipal a aques-
ta nova línia, amb la qual es pre-
tén finançar fins a un 15% de les 
reformes amb un màxim de 500 € 
per habitatge.// 

Un de cada quatre accidents de la 
C-62 són al tram de Sagàs

Els tres quilòmetres del que 
es coneix com la “variant de Sa-
gàs”, que travessa part dels mu-
nicipis de Merlès i de Sagàs, és 
on es concentren gairebé un de 
cada quatre accidents a la C-62, 
l’eix del Lluçanès. Aquest tram 
va quedar pendent de reforma 
durant les obres finalitzades fa 
gairebé 10 anys, i encara ara se-
gueix encallat tot i disposar d’un 
projecte dibuixat i aprovat. Des 
de l’any 2014 en aquest punt hi 
ha hagut 23 accidents que han 
provocat 46 ferits lleus, 3 de 
greus i una víctima mortal, el 
conductor que hi va perdre la 
vida a principis d’aquest mes de 
setembre. Segons les dades reco-
llides pel Servei Català de Tràn-
sit, aquesta també és la primera 

víctima mortal registrada en el 
conjunt de la carretera, si més 
no des de l’any 2014, el primer 
en què ja estava en ple funciona-
ment. En aquest mateix període, 
la carretera ha registrat 99 acci-
dents que han provocat 154 ferits 
lleus i 15 de greus.

L’AJUNTAMENT DEMANA ACA-
BAR AMB L’“EMBUT”

Les condicions de seguretat de 
la carretera preocupen, i molt, 
l’ajuntament de Sagàs, que ha 
reclamat en nombroses ocasions 
que es desencallin les obres del 
nou traçat projectat per darre-
re de l’edifici de l’Ajuntament. 
L’alcaldessa Sílvia Triola explica 
que l’obra segueix al calaix pels 
problemes pressupostaris de la 
Generalitat, i reclama que altres 
òrgans com el Consell Comarcal 
del Berguedà intentin fer pres-

sió per posar-hi remei. “Des de 
Sagàs ens és molt complicat, però 
hem aconseguit que s’apliquin 
algunes mesures com ara la cons-
trucció d’una cuneta americana, 
o les bandes sonores per intentar 
guanyar seguretat”, explica. En 
aquest sentit, Triola confirma 
que d’ençà de l’accident el con-
sell comarcal ha demanat una 
reunió entre el director general 
d’Infraestructures de la Generali-
tat i els ajuntaments afectats per 
mirar de recuperar el projecte. 
“És una carretera inacabada que 
uneix dues capitals de comarca”, 
lamenta l’alcaldessa, alhora que 
subratlla que per la via hi passa 
molt més trànsit que abans, tam-
bé vehicles agrícoles o camions de 
grans dimensions. “S’hi arriba 
des d’una carretera que està molt 
bé, però aquest tram és un embut”, 
conclou Triola.//

Recordant el Camí 
de Marina

Es suspen la Fira de 
l’Hostal del Vilar

Mor un veí de Prats en 
un accident de cotxe a 
la C-62 a Merlès

L’Associació del Camí Ramader de Marina orga-
nitza, a partir d’aquest dijous 24 de setembre fins al 
dimarts 29, diverses caminades de diferents trams, 
de la Cerdanya al Lluçanès, pels que transcorre el 
Camí ramader de Marina. 

El Camí de Marina és una ruta transhumant uti-
litzada, històricament, per transportar bestiar, que 
connecta el litoral del Penedès i el Garraf amb el 
Pirineu Oriental. El camí s’utilitzava, i s’utilitza 
encara per alguns ramaders, per moure les pastu-
res del litoral cap al Pirineu a l’estiu, i baixar-les a 
l’hivern. Gran part d’aquest Camí de Marina trans-
corre pel Lluçanès. 

L’Associació, formada per 28 dels 51 municipis 
pels quals passa el recorregut, pretén, amb aquestes 
accions, “dinamitzar turísticament les zones per on 
passa el camí”, preservar aquesta ruta de la trans-
humància.//Red

Amb tristor us anunciem que aquest any no es 
celebrarà la tradicional Fira de l’Hostal del Vilar. 
Des de la prudencia i la responsabilitat hem decidit 
anul·lar-la degut a la situació que estem vivint amb 
la Covid-19. 

No cal dir que per tots nosaltres és un orgull or-
ganitzar-la i celebrar-la. La Fira ens representa 
com a ramaders i com a territori, forma part de la 
nostra cultura i és una honra pels nostres avant-
passats. Una Fira que es celebra cada 28 de setem-
bre a l’esplanada de l’Hostal del Vilar, lloc on els 
ramats de les contrades pirinenques baixaven per 
passar l’hivern. 

Com cada any, tindrem loteria nacional a 22€, els 
2€ de més aniran tots destinats a la investigació de 
la Covid-19. Gràcies a tots i esperem poder-nos re-
trobar el pròxim any.//

José Martínez Tirado, veí de Prats, va morir el 14 
de setembre passat a causa d’un accident de trànsit 
a la C-62, l’eix del Lluçanès, en el terme municipal 
de Merlès. El xoc va ser en un tram, el de Sagàs, 
que encara conserva el traçat original i no s’ha re-
novat ni eixamplat com la resta de carretera.

Poc després de les 7 del matí els Mossos van rebre 
l’avís que un tot-terreny i un turisme havien xocat 
frontalment. A conseqüència de l’accident va morir 
el conductor del tot-terreny, de 62 anys, i van resul-
tar ferits els tres ocupants que hi havia al mateix 
vehicle. Pel que fa al turisme, el conductor va re-
sultar ferit greu i se’l va traslladar en helicòpter a 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.//Red

TRÀNSIT

TRANSHUMÀNCIA

CARTA - TRADICIÓ

HABITATGE

L’eix del Lluçanès registra 169 ferits i una víctima mortal des del 2014
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OLOST / SANT MARTÍ D’ALBARS
Per_ Jordi Freixa Oliveras

Olost portarà als jutjats els permisos 
per la construcció de la gasolinera

L’Ajuntament d’Olost tirarà enda-
vant dos processos contenciosos ad-
ministratius contra la nova estació de 
serveis de la C-62. La gasolinera, que 
dispensa carburants des de l’11 de se-
tembre, s’ha construït en un espai de 
protecció especial de valor natural i 
connector de biodiversitat, i segons 
un informe ambiental encarregat per 
l’Ajuntament, la nova construcció afec-
ta l’ecosistema de la Gavarresa, un 
dels més rics de fauna i flora del terri-
tori. Els promotors han esquivat Olost 
per construir els accessos només en el 
terme de Sant Martí d’Albars i es mos-
tren tranquils perquè han seguit “tots 
els tràmits”, i ara continuen les obres 
per finalitzar el projecte. 

ELS ACCESSOS TINDRIEN EL VIST-I-
PLAU DE CARRETERES

Jordi Casals, encarregat de l’obra, 
explica que la gasolinera “s’ha posat en 
funcionament quan s’han tingut tots 
els permisos i llicències”. Sobre els ac-
cessos, explica que davant la negativa 
d’Olost a passar pel seu terme, els han 
escurçat però “compleixen la normati-
va”. Per adaptar-los no han modificat 
el projecte sinó que han fet una “cer-
tificació parcial”, i assegura que estan 
en contacte amb els tècnics del Depar-
tament de Carreteres per assegurar 
que “siguin legals i ben fets”. Malgrat 
això, afegeix que “si un dia Olost dona 
permís s’acabaran d’allargar perquè 
siguin més còmodes”.

El propietari i promotor de la nova 
estació de servei, Ignasi Santacreu, 
“conegut al territori perquè hi ve des de 
petit. Hi té una fàbrica de pinso, una 
granja de porcs i una explotació agrà-
ria de força hectàrees”, com explica Ca-
sals. Santacreu també és administra-
dor de més d’una desena d’empreses 
immobiliàries a Barcelona. 

Com diu Casals, els 440 m2 que 
ocuparà el bar-botiga, inclouran una 
oficina de turisme de l’Ajuntament de 
Sant Martí d’Albars, amb qui afegeix 
que han treballat conjuntament, per 

processos contenciosos administratius 
contra el POUM canviat per l’Ajun-
tament de Sant Martí que ha permès 
construir l’equipament en un sòl no-
urbanitzable (ja que el nou POUM en-
cara no és vigent), i contra els permisos 
atorgats pel Departament de Territori, 
pel mateix motiu.

OLOST CRITICA EL SILENCI ADMI-
NISTRATIU DE LA GENERALITAT

Quan Olost va rebre la petició per 
la llicència d’obres dels accessos, el 
projecte de l’estació de servei ja tenia 
els permisos de la Comissió d’Urbanis-
me de la Generalitat i la llicència de 
l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, 
expliquen Josep Maria Freixanet, al-
calde d’Olost, i Gil Salvans, regidor de 
Medi Ambient. Per ells, el projecte va 
en contra dels projectes de transició 
energètica que estan duent a terme al 
seu municipi, i també els que s’implan-
ten a tot el país. Però, com diuen, el 
punt que determina la seva oposició és 
el fet que es construeixi en una zona 
de protecció: “al nostre terme les zones 
protegides són molt petites, en canvi 
ens trobem que, en aquell punt, que sí 
que és protegit, han donat permís”, ex-
plica Salvans. Per permetre-hi la cons-
trucció, la Generalitat va considerar 
que la gasolinera era un servei “d’in-
terès general”. Salvans ho rebutja: “hi 
ha dues gasolineres en 10 quilòmetres, 
mentre que en algunes zones no n’hi ha 
durant 30 o 40 quilòmetres. L’interès 
general no el veiem per enlloc”. 

L’Ajuntament d’Olost ha demanat 
explicacions a la Generalitat, i no han 
rebut resposta. Com explica Salvans, 
van demanar-los l’estudi d’impacte 
ambiental i encara no els l’han fet ar-
ribar.  Per Freixanet això pot voler dir 
dues coses “o que no tenen arguments 
i que per tant mentrestant guanyen 
temps o que estan molt segurs d’ha-
ver-ho fet bé”. Afegeix que en el segon 
cas, no entén perquè no hi ha hagut 
resposta de la Generalitat, en el que 
considera un “silenci administratiu”. 
Freixanet afegeix: “aquí hi ha una llei 
que diu que no es pot construir. Si ho 
canvien vol dir que no hi ha equitat, ni 
igualtat d’oportunitats”. 

SEGONS UN INFORME AMBIENTAL, 
LA GASOLINERA SERÀ NEGATIVA PER 
L’ECOSISTEMA

Olost també va encarregar un in-
forme ambiental per conèixer l’afec-
tació de la nova estació de servei. Se-
gons aquest, elaborat per la biòloga 
i paisatgista Anna Maria Zahonero, 
la nova construcció “afecta de forma 
important el mosaic agroforestal i el 
seu ecosistema”. Per Zahonero, en la 
concessió de la llicència per la im-
plantació de la benzinera es va obviar 
un tràmit previst en el Pla territorial 
parcial de les Comarques Centrals, 
en el que s’ha de demostrar que les 
construccions en entorns de pro-
tecció especial “no afecten de forma 
substancial els valors a protegir, en 
aquest cas, els naturals i connectors 
de la zona”.

Com explica Salvans “hi ha poques  
zones on corri l’aigua al Lluçanès, i 
són d’especial protecció per algunes 
espècies, perquè criïn, cacin.... Tants 
metres quadrats de formigó, multipli-
quen l’afecte que ja fa la carretera” .

EL CONFLICTE VA PER LLARG
Si bé els promotors del projecte 

haurien aconseguit legalment els per-
misos i llicències per tirar endavant 
l’activitat a l’estació de servei en un 
procés que segons Casals ha durat uns 
6-7 anys, ara l’Ajuntament d’Olost 
porta a judici la concessió de permisos 
i llicències per part de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Sant Martí. Tot sem-
bla indicar que el procés va per llarg. 
Si es resol que no es podien donar els 
permisos, és possible que l’estació de 
serveis desaparegui del mapa, però de 
ben segur que no serà tan de pressa 
com hi ha aparegut.//

exemple, en la tria del nom de l’esta-
ció, que va ser una proposta del consis-
tori.  Com explica Casals, “no hi haurà 
restaurant. En cap cas es vol fer com-
petència als restaurants del territori”, i 
sobre els productes de la botiga s’oferi-
rà espai a productors del territori i es 
procurarà “no muntar res que perjudi-
qui el comerç de la zona. La intenció 
mai ha sigut fer un supermercat”. 

Sobre les crítiques rebudes, Casals 
deixa clar que no aniran contra ningú. 
Troba “legítim” que la gent contrària 
es manifesti, fins i tot amb pintades 
com les que van aparèixer a l’asfalt i la 
cabina, sempre que “no espatllin res”.

D’UN SÒL PROTEGIT A UN SÒL 
URBANITZABLE

Per dur a terme el projecte, l’espai 
on es construeix l’estació de serveis 
ha passat de considerar-se “sòl no ur-
banitzable i de protecció especial” a 
“sòl d’activitat autoritzada”. Aquest 
canvi ha comptat amb el vist-i-plau 
del Departament de Territori de la 
Generalitat, que ha considerat l’obra 
un bé d’interès general i ha donat els 
permisos necessaris per construir-la. 
La nova consideració també s’ha incor-
porat al nou Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM) de Sant Martí 
d’Albars, que encara no s’ha aprovat 
definitivament.

L’Ajuntament d’Olost entén que l’es-
pai on s’ha construït l’estació de ser-
vei continua sent un “sòl de protecció 
especial de valor natural i connector” 
segons el Pla Territorial de les Comar-
ques Centrals de Catalunya, la norma 
que regeix l’ordenació urbanística, i és 
per això que ha denegat els permisos 
per fer els accessos al seu terme, ja 
que enlloc de demanar una llicència 
d’obres calia demanar un Pla d’Actua-
ció Especial (PAE), necessari per cons-
truir en terrenys no-urbanitzables. 

Els accessos finalment s’han cons-
truït en el terme de Sant Martí d’Al-
bars, i l’Ajuntament d’Olost ho certifi-
ca, i explica que s’ha tingut en compte 
el llindar municipal proposat per l’Ins-
titut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

Malgrat no entrar al seu terme, el 
consistori està en fase d’engegar dos 

L’ús dels romanents municipals, encara a l’aire
El passat dijous 10 de setembre, 

el Congrés dels Diputats tombava 
el nou decret llei proposat pel Mi-
nisteri d’Hisenda i la Federació Es-
panyola de Municipis i Províncies 
(FEMP) en la que es modificava la 
Llei 2/2012 referent al retorn dels 
romanents municipals i la inutilit-
zació del superàvit. 

4 dies després, la ministre d’Hi-

senda, María Jesús Montero, declara-
va que es presentaria un nou decret-
llei que no posaria límit en la despesa 
dels ajuntaments durant els pròxims 
dos anys i permetria gastar el supe-
ràvit del 2019. 

L’Ajuntament d’Olost que, tal i 
com informava laRella, és el que, vist 
els diners de l’any passat, acumula 
més capacitat de romanent, mani-

festa que caldrà estar al cas de com 
evoluciona el nou decret. El mateix 
consistori està, també, especialment 
alerta amb tot aquest tema ja que, 
tal i com ens informava, l’any passat 
va trencar la regla de la despesa, és 
a dir, va tenir més despesa del mà-
xim que li venia establert. Per aquest 
motiu ara es troba dins un pla eco-
nòmic financer que, segons informen, 

MUNICIPAL

els obliga a seguir una sèrie de pro-
visions de despeses i ingressos que, 
sinó compleixen, podrien derivar en 
repercussions penals. Com també es 
troben altres consistoris que també 
van trencar al regla de la despesa. 

De moment tot queda a l’aire i cal-
drà estar al cas de com evolucionen 
les regulacions de la utilització dels 
romanents, a més, en un any, en que 
la situació provocada per la pandè-
mia ha trasbalsat la planificació eco-
nòmica dels municipis.//LC

La nova gasolinera, oberta les 24 hores.// F: JCA
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LA DIADA AL LLUÇANÈS

Perafita acull l’acte 
comarcal de la Diada

Ofrena i repic 
de campanes 
a Prats

Havaneres a Sta. Eulàlia, 
missa al Castell i globus amb 
l’estelada a St. Martí

L’alcalde de Perafita, Ramon Casals, va començar 
l’acte agraint als alcaldes i regidors del Lluçanès la 
seva assistència a l’acte d’homenatge a Jaume Puig i 
els seus fills. La commemoració, com arreu, va estar 
marcada pel compliment de les mesures de seguretat 
necessàries: mascaretes, distància de seguretat, presa 
de temperatura i llista d’assistents. Com va dir Ca-
sals “era fàcil suspendre l’acte, però vam creure que 
malgrat tot era millor intentar-ho. I aquí estem tots 
plegats, valents i valentes, tossuts i tossudes”.

Enguany van voler homenatjar les dones que van 
ajudar a defensar les posicions durant la guerra de 
successió a través d’una representació teatral a càrrec 
de la Trebinella i Fita Festt, amb ajuda de veïns i veï-
nes del poble i rodalies, dirigits per Ton Baig. El punt 
musical el va posar Udols de llop, que van interpretar 
la Cançó de Jaume Puig, de Josep Mª Cols.

L’acte comarcal el va cloure el president del Con-
sorci, Marc Sucarrats, amb un discurs breu i man-
cat de l’èpica que caracteritzava els discursos d’al-
tres temps. Per acabar, regidors i alcaldes de Prats, 
Olost, Oristà, Sant Martí d’Albars i Perafita van fer 
l’ofrena al monòlit de Jaume Puig.//Red

L’ofrena floral al monument de 
Rafael Casanova de Prats va comp-
tar amb una participació semblant a 
la dels anys anteriors, si bé les mas-
caretes i la distància que guardaven 
els assistents van evidenciar que 
aquesta no era una Diada qualsevol. 
A l’acte hi van participar algunes de 
les entitats del municipi, a més de 
les Pubilles i Hereus i els quatre 
partits polítics amb representació a 
l’Ajuntament, que van llegir conjun-
tament el manifest de l’Associació 
de Municipis per la Independència.

A diferència d’altres anys, no-
més un membre de cada entitat es 
va acostar fins al monument -que 
torna a ser al seu lloc després de 
la restauració duta a terme per la 
brigada municipal- per tal de di-
positar-hi l’ofrena.

Ja a la tarda, a les 17.14 h, i co-
incidint amb la convocatòria d’una 
manifestació independentista de 
format reduït en diferents ciutats 
catalanes, totes les campanes de 
les esglésies del poble van ressonar 
per commemorar la festa en un for-
mat adaptat a la pandèmia.//FV

LA VINYETA, per Subi

Les Anxovetes porten el 
compàs de la Diada a Santa 
Eulàlia
La zona esportiva de San-
ta Eulàlia es va omplir de 
veïns i veïnes del Lluçanès 
que passar la Diada a ritme 
d’havaneres amb el grup gi-
roní Les Anxovetes que van 
fer xalar de valents a petits i 
grans.// F: TERRA

Globus independentista a Sant Martí
El matí de l’11 de setembre, un globus amb l’estelada 
va sobrevolar Sant Martí d’Albars. Durant el matí també 
es va llegir el manifest de la Diada que va compartir 
Junts per Catalunya, i que acabava dient “Visca Cata-
lunya Lliure!”.// F.: RPADRÓS

Missa  a l’exterior del 
Castell de Lluçà

30 persones van pujar 
al Castell de Lluçà per 
assistir a la missa que 
es celebra en motiu de 
la Diada Nacional de 
Catalunya a L’ermita de 
Sant Vicenç del Castell.  
Per seguir les normes 
de seguretat marcades 
pels protocols de la Co-
vid-19, la missa es a fer 

a fora.// F: XCORTADA

// F: RCASALS
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OPINIÓ

Montse Boladeres Bach, presidenta ERC Prats de Lluçanès

Joan Roma i Cunill 
Borredà

Tornarem a vèncer (I com ho farem)

Solució als camins públics

Tres anys de l’octubre de 2017 i 
uns quants llibres després, expli-
cant des de diferents visions què 
va passar,  l’Oriol Junqueras i la 
Marta Rovira ofereixen un pla per 
guanyar-nos la República Catala-
na que molts volem. És un relat 
breu i concís que analitza què va 
passar, què vam fer bé i on vam 
fallar, sense retrets, i estableix les 
bases del que ens ha de fer forts 
per al proper embat. No és només 
una lectura per convençuts, ens 
dona les eines per convèncer.

L’1 d’octubre de 2017 va supo-
sar la culminació d’un moviment 
gestat des de baix que es va en-
cetar amb les consultes populars 
(Arenys de Munt, 2009) i que va 
acabar amb la total implicació 
també del Govern en un objectiu 
comú: el referèndum. Partint de 
la diversitat, que hi és, però amb 
una fita comuna, la connexió en-
tre la societat civil el Govern va 
fer possible, tot i els entrebancs, 
arribar-hi. I va ser un èxit, una 
victòria perquè es van preveure 
tots els escenaris possibles i també 
les solucions, sense deixar lloc a la 
improvisació.

I el 3 d’octubre hi vam tornar. 
Una altra demostració de què som 

Aquest estiu hem vist com 
unes quantes pluges torrencials 
poden provocar danys immensos 
en qualsevol terme municipal. De 
fet, aquest és un dels pitjors mal-
decaps per a tots els ajuntaments 
de pagès, o del món rural, si volem 
ser més precisos. 

El manteniment dels camins 
públics és una d’aquelles compe-
tències poc clares. Per una banda, 
si són públics, algú els ha de man-
tenir, i aquest algú, sempre acaba 
sent l’Ajuntament i no el Consell 
Comarcal, ni la Diputació , la Ge-
neralitat o el govern central.

Els ajuntaments, mal finançats, 
no es poden fer càrrec d’aquest 
manteniment perquè en alguns 
casos parlem de dotzenes de qui-
lòmetres.  

Fa anys, molts anys que es re-
ivindiquen solucions. En diverses 
reunions, personalment havia de-
fensat, que cada ajuntament ru-
ral, obtingués un ajut anual per 
manteniment de camins públics, 
a raó de 500 euros / quilòmetre. 
Qui havia d’aportar els diners? El 

capaços de fer quan ens mou un 
objectiu compartit.

Després, sense acord polític per 
l’endemà, i encetat amb el discurs 
de Felip VI, l’Estat es va conjurar 
per intentar batre’ns.

I així arribem on som ara.  I ara, 
com en tot, cal reflexionar i enten-
dre què es va fer malament, on 
som febles i on som forts. Si no fem 
aquest exercici no podem avançar.

Cal que assumim que necessi-
tem el reconeixement internacional 
i per arribar-hi l’independentisme 
ha de guanyar incontestablement 
totes les eleccions (municipals, au-
tonòmiques, estatals i europees). 
Per guanyar hem de ser més i  per 
ser més hem de convèncer i connec-
tar amb la gent que no se sent propi 
aquest projecte. Al Lluçanès, com a 
la majoria de comarques de l’inte-
rior, l’independentisme és hege-
mònic. No passa el mateix a altres 
territoris, com les àrees metropo-
litanes de Barcelona i Tarragona. 
Tampoc a algunes zones de la cos-
ta. És aquí on cal treballar i acos-
tar les persones al projecte de país 
(igualtat d’oportunitats, educació, 
sanitat, fiscalitat justa,...que volem 
per a tot arreu). Si no som majoria 
és impossible la independència. 

Govern Central i la Generalitat, a 
parts iguals. 

No ens en varem sortir, tan-
mateix aquest any hi ha hagut un 
canvi significatiu. Per una banda, 
la Diputació de Barcelona, ha fet 
aportacions importants a tots els 
ajuntaments de la província, i per 
altra, la Generalitat, via Consells 
Comarcals, també ha fet aporta-
cions rellevants, segurament pro-
mogudes per la proximitat d’elec-
cions al Parlament. 

Sigui com sigui, el model 
d’aquest any, hauria de ser vàlid 
per anys futurs. Estaria bé que 
la Diputació mantingués aquests 
ajuts directes, en funció dels ha-
bitants i l’extensió del terme mu-
nicipal, i la Generalitat, ho fes, 
via Consells Comarcals, com per 
poder aplicar un programa de mi-
llores, concentrant inversions en 
els de més rellevància municipal i 
comarcal.

Això sí, que cada ajuntament 
tingui estudiats i aprovats, els ca-
mins públics com per evitar discus-
sions i malentesos entre els que són 

Cal, també, que siguem consci-
ents de la pressió que l’aparell de 
l’Estat exerceix en tots els àmbits: 
empresarial, sindical, financer, 
propagandístic.

Cal guanyar i governar les 
grans ciutats i les institucions, in-
closes les Diputacions. I cal gover-
nar bé (amb honestedat, humilitat 
i sense ombra de corrupció). 

Cal insistir en el diàleg, perquè 
suposa el reconeixement de l’altre 
i l’existència de conflicte.

I finalment cal arribar a un 
nou referèndum pactat, i si cal a 
la unilateralitat. Però hi hem d’ar-
ribar forts i organitzats, sent ma-
joria incontestable, amb el suport 
dels sectors institucionals, socials, 
econòmics i mediàtics i, si convé, 
fent ús de la desobediència civil 
pacífica.

Llegir-lo us prendrà poca esto-
na, reflexionar-hi una mica més. 

Com defensen l’Oriol Junque-
ras i la Marta Rovira, s’han de dei-
xar enrere els retrets i posar-se a 
treballar. És un pla per un objectiu 
compartit, només l’hem de fer efec-
tiu i això depèn de tots nosaltres, 
a totes les comarques. Ho hem de 
tornar fer, i tenim una proposta 
per a fer-ho. Fem-ho!//

públics i els que són privats. Els 
privats han d’anar a compte dels 
seus propietaris. El que em temo 
és que els ajuts d’aquest any siguin 
excepcionals, per la presència de la 
pandèmia, per una banda, i la pro-
ximitat electoral, per l’altra. 

És el que s’ha d’evitar. Alcal-
des i Consells Comarcals haurien 
d’unir esforços per a garantir la 
continuïtat d’aquesta doble injecció 
de diner. Sinó, és impossible tenir 
camins transitables, i si no ho són, 
difícilment la gent es queda en el 
territori. És un dels serveis bàsics 
elementals en el món rural.// 

OPINIÓ

OPINIÓ

DE SOCA-REL

Aquell parell ja cacen bolets... I de Perafita envien aquest tros de carbassa... 
Bé, el Ramon Salvans l’ha enviat sencera, tots els 31 Kg, però no ens hi ha capigut// 

LA COLUMNA

La columna 25
Si no he perdut el compte, aquesta ha de ser la 

columna número 25 que m’han deixat escriure. 
Encara recordo com hi vaig anar a petar, aquí a 
la Rella. El 2014, a la fira de Sant Bartomeu, vam 
estar parlant amb l’Aleix Cardona i li vaig parlar 
del niu d’Aufranys que hi havia a Sant Bartomeu, 
i que potser seria interessant parlar-ne a la Rella. 
Entre naps i cols, em va proposar que fes alguna co-
lumna de tant en tant, i em va afegir a la plantilla 
dels columnistes. He de confessar que encara ara 
em fa una mica de respecte estar al costat d’alguns 
professionals de la lletra, però a la vegada també 
em fa especial il·lusió poder participar de la revista 
del Lluçanès.

Com que sóc biòleg i em dedico a l’estudi de la 
natura, des de bon principi em vaig entestar a uti-
litzar les columnes per parlar del patrimoni natural 
del Lluçanès. Seguint aquesta idea, han sortit co-
lumnes sobre bestioles diverses que volten pel lluça-
nès: corbs, gats salvatges, papallones i aufranys o bé 
d’altres que ja no hi volten, però que potser aviat hi 
tornaran, com el llop. A part dels animalons del Llu-
çanès, també hem pogut parlar d’altres temes na-
turalistes, com ara els rius que hi passen, les fonts 
que hi ragen i les orquídies que hi creixen, així com 
d’arbres singulars com el Roure de la Senyora.

Al cap d’unes columnes, a mida que s’acabaven 
les idees, vaig mirar d’ampliar una mica el repertori 
de temes a tractar. Així doncs, vaig decidir també 
parlar de la història, cultura i geografia lluçanesa. 
D’aquí, en van sortir algunes columnes sobre el par-
lar del Lluçanès, els seus pobles i habitants, les se-
ves antípodes geogràfiques o l’origen del seu nom.

En altres ocasions, quan no se m’ha acudit cap 
tema de natura o cultura, he acabat explicant al-
guna curiositat més o menys irrellevant, com ara 
la ruta de l’autobús que només passa un cop l’any, 
o els pretesos vols en avió fins a Prats de Lluçanès.

 Sigui quin sigui el tema que he tractat, el que he 
intentat sempre és parlar del Lluçanès, ni que sigui 
de resquitllada. Potser per això és costum que rebi 
el correu recordant l’entrega de la columna i quan 
encara no sé pas de què parlaré. Aquest cop m’ha 
passat igual, però amb l’excusa de fer balanç de les 
columnes passades, ja en tenim una altra. Si no se’m 
acaben les idees – que ja costa - espero que en pugui 
escriure moltes més, i que les llegiu de gust!//

Ferran
SAYOL



Núm.489

LaRella | 10

AGENDA  /  FEINA  

Del 24 de setembre
 al 9 d’octubre

AGENDA

DEL 24 DE SETEMBRE AL 29 D’OCTUBRE

22 DE SETEMBRE

24 DE SETEMBRE

25 DE SETEMBRE

26 DE SETEMBRE

27 DE SETEMBRE

28 DE SETEMBRE

29 DE SETEMBRE

2 D’OCTUBRE

3 D’OCTUBRE

6 D’OCTUBRE

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_ 693 398 219_ Noia 
de Prats busca feina de neteja. 
(RF/1.89)

>CLASSES PARTICULARS__ 619 
72 41 08 _Professora de repàs 
d’estudiants de Primària, ESO i 
Batxillerat (RF/3.89)

>MAINADERA_ _ 619 72 41 08 
_Amb experiència cuidant nens 
de 2 a 12 anys. Disponible també 
els caps de setmana i nits.

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

>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)

>GEROCULTOR/A_ 687 083 
081_Residència dels Muns, Sant 
Boi de Lluçanès. Jornada com-
plerta, no substitució.  Horari de 
matí  o tarda (RF/1.489)

>NETEJADOR/A_ 687083081_ 
Residència dels Muns, Sant Boi 
de Lluçanès. Jornada compler-
ta, no substitució. Torn de matí 
(RF/2.489)

BUSCO FEINA DE...

OFEREIXO FEINA DE...

REIVINDICACIÓ

Torna la Festillera
Aquest pròxim divendres, 25 

de setembre, tindrà lloc la 3a 
edició de la Festillera, el festival 
organitzat pel col·lectiu feminista 
del Lluçanès. Els actes tindran 
lloc a l’Ateneu Popular, seguint 
les mesures d’higiene necessàri-
es. A les 6 de la tarda començarà 
la jornada amb un taller de Hen-
na i la primera trobada del grup 
de masculinitats, els dos espais 
seran no mixtes.

A les 8 del vespre les Punto G 

portaran la seva música a la ter-
rassa de l’Ateneu. Finalitzat el 
concert començarà el sopar, el mi-
croobert.//CFU

OLOST_ TALLER PER A L’EMPODERAMENT DE LA DONA_
Tots els dijous 10 a 11.30 a L’Espai Activa’t. Gratuït. 
Inscripcions al 93 888 02 11 

ALPENS_OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ DEL TONDRE_A les 
11 del matí a la sala de plens de l’Ajuntament. ARRIBA-
DA DE CAMINADORS DE LA PROVA PILOT DEL CAMÍ RA-
MADER DE MARINA_A les 2/4 de 5 de la tarda a la plaça 
Major.
SANT AJUSTÍ DEL LLUÇANÈS_JORNADA TÈCNICA EN LÍ-
NIA DE LA FIRA DE L’HOSTAL DEL VILAR_“LES PERSONES 
JOVES AL MÓN AGRORAMADER: ESTAT ACTUAL, AJUTS I 
EXPERIÈNCIES”

OLOST_ TINT TARADELL TEATRE PRESENTA: “UN DIA 
D’AQUESTS”, DE ROBERT JOVÉ RAUBERT_ A les 18h a la 
Font Gran d’Olost. Espectacle gratuït. Aforament limitat
ALPENS_ MISSA SOLEMNE_ A 2/4 d’1 del migdia. CON-
CERT VERMUT AMB LA PRINCIPAL DE BERGA_ A 2/4 de 
2 del migdia al Casino. AUDICIÓ DE SARDANES. DANSA 
ALPENSINA_ A 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Major. HA-
VANERES AMB “HAVANERES NORAI”_A 2/4 de 8 del vespre 
al Casino

PERAFITA_ SORTIDA GUIADA ECOSISTEMES AQUÀTICS A 
LA BASSA DE BASSÉS DE PERAFITA_De 10 a 1 del migdia.
ALPENS_ ESPECTACLE INFANTIL: “CIRC DE PUCES” 
AMB FÈLIX BRUNET_ A 2/4 de 12 del matí a la Fàbrica 
Vella. 2ª PASSADA DE VERSOTS_ A 2/4 de 7 del vespre a 
la sala del Casino. BALL DE NANS I DIABLES I CASTELL 
DE FOCS_ A 2/4 d’11 de la nit a la Plaça Major. 

OLOST_ACTIVITAT DE L’ILLA D’OM_Espai per a dones 
del Lluçanès a l’Espai Activa’t. Benvinguda al cicle de 
Tallers Pràctics de 10.30 a 11.30. Activitat gratuïta

OLOST_ACTIVITAT DE L’ILLA D’OM_Espai per a dones del 
Lluçanès a l’Espai Activa’t.  TALLER PRÀCTIC: DINÀMICA 
EMOCIONAL – CARTES_ De 10.30 a 11.30. Activitat gratuïta

OLOST_ XERRADA SOBRE LA PEL·LÍCULA DE KEN LOACH 
“PAN Y ROSAS”_ A les 17:30h. a la Biblioteca

LLUÇÀ_ EL PUIG DELS EIXUTS_ MERCAT DE LA XELLA, TA-
LLERS DE MALABARS, SOPAR I SERVEI DE BARRA, CON-
CERTS_ A partir de les 17h

OLOST_ACTIVITAT DE L’ILLA D’OM_Espai per a dones del 
Lluçanès a l’Espai Activa’t.  TALLER PRÀCTIC: SORTIDA 
PEL BOSC. De 10.30 a 11.30. Activitat gratuïta 

OLOST_ CLUB DE LECTURA: “L´HOSPITAL DELS POBRES” 
DE TÀNIA JUSTE_ A les 19:00h A la Biblioteca.
ALPENS_ REPIC DE CAMPANES I LLANÇADA DE COETS_ A 
les 5 de la tarda. CONCERT AMB “FERRAN ORRIOLS I JOR-
DI BLANQUÉ”_ A 2/4 d’11 de la nit a la sala del Casino.

OLOST_ CLUB DE LECTURA: “L´HOSPITAL DELS POBRES” 
DE TÀNIA JUSTE_ A les 16:00h a la Biblioteca.
ALPENS_1ª PASSADA DE VERSOTS_A les 10 del vespre a 
la sala del Casino



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...

621 276 429

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

621 276 429

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

621 276 429

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...

Si et vols anunciar, et pots posar en 
contacte amb nosaltres a: 

comunicaciolarella@gmail.com

Vols entrar a totes les 
cases del Lluçanès com si 

fossis de la família?

Reparteix promocions, 
ensenya el teu producte,
anuncia els teus serveis!

Sense gastar gasolina, 
LaRella et porta arreu! 

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....

El taulell de Cal Serrat, carnisseria d’Olost, 
preparat per omplir rebost i neveres! 
El trobareu a la secció d’alimentació.

I ara, també a larella.cat/directori

165€/any
comunicaciolarella@gmail.com

621 276 429

HI POTS SER PER NOMÉS...

*surt a 8,3 € per Rella

*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!
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 » PISCINA INFANTIL, octogonal, 2 metres 
de diàmetre i mig de profunditat. A al-
pens. T.: 666 521 811 (R89/3)

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

 » DESPATX LLIURE en centre d’empreses. 
Servei telèfon, fotocopiadora, wc, i sala 
reunions. T.: 659864044 (R89/01)

 » PIS REFORMAT a Santa Eulàlia de Puig-
oriol. 2 habitacions i traster amb cale-
facció pellet. T.: 666683639 (R89/02)

ELS ENCANTS / EL TEMPS

 » TRACTOR JOHN DEERE 3135. T.: 647 22 
19 99 (R89/02)

 » 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).

 » 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)

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

ES BUSCA

ES LLOGA

ES REGALA

ES VEN EL TEMPS QUE HA FET_ De l’1 AL 21 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

1 24.2 11.2 0.0 24.6 10.4 0.0 24.8 12.0 0.0 22.6 11.7 2.8 22.3 11.3 0.4
2 24.7 12.5 0.0 26.1 12.1 0.0 27.2 13.8 0.0 23.8 13.2 1.4 23.3 12.7 0.0
3 27.0 14.6 0.0 27.8 13.2 0.0 27.5 14.2 0.0 25.7 13.3 0.0 25.6 13.4 0.0
4 28.2 15.2 0.0 29.6 12.8 0.2 28.4 13.7 0.0 26.9 14.9 0.0 27.3 12.3 0.0
5 28.0 14.3 0.0 29.7 13.1 0.0 31.5 14.7 0.0 27.4 14.8 0.0 27.4 14.8 0.0
6 25.6 16.8 0.0 27.0 15.1 0.0 29 16.5 0.0 24.8 15.1 0.0 24.2 15.2 0.0
7 23.5 11.1 0.0 24.7 8.8 0.0 25.5 16.0 0.0 22.9 9.9 5.8 22.3 11.8 0.0

8 23.8 9.4 1.6 25.2 7.7 3.2 26 8.8 2.0 21.4 9.3 12.4 23.0 10.9 1.2
9 22.2 13.4 6.0 23.1 12.6 4.6 23.5 14.0 7.0 20.3 12.9 6.8 22.1 12.4 10.4

10 25.1 12.2 12.0 26.4 10.4 11.4 26 13.0 10 19.9 15.9 4.0 23.4 11.2 11.2
11 27.9 15.2 0.0 28.9 14.1 0.0 31 15.5 0.0 21.3 15.6 0.4 25.5 14.2 0.2
12 28.9 13.5 0.0 30.1 12.1 0.0 31.5 14.0 0.0 26.6 14.5 0.0 27.9 14.4 0.0
13 30.3 14.5 0.0 31.6 12.8 0.0 32.3 14.5 0.0 29.1 15.9 0.0 28.9 15.8 0.0
14 30.1 14.4 0.0 31.0 12.3 0.0 32 13.0 0.0 28.4 15.9 0.0 28.4 15.7 0.0
15 28.5 13.0 0.0 29.9 11.5 0.0 31 12.0 0.0 27.3 14.4 0.0 27.6 14.5 0.0

16 29.2 14.9 0.0 29.7 13.3 30.2 29 16.5 0.0 27.3 16.1 0.2 26.9 14.8 0.0

17 28.6 15.1 0.0 29.6 13.7 0.2 27.3 16.0 0.0 27.6 16.4 0.0 27.0 15.6 0.0
18 20.0 14.9 3.8 21.3 13.7 3.8 24.5 16.4 4.5 19.9 15.1 6.0 18.9 15.1 5.0
19 24.2 15.2 2.0 25.0 13.9 14.0 25.3 15.6 7.0 22.8 15.2 4.6 22.2 13.2 6.0
20 24.6 11.1 0.0 25.4 10.7 0.2 26.4 12.0 0.0 22.9 11.7 0.0 21.4 11.3 0.0
21 22.7 13.9 9.8 23.7 13.5 17.0 24 15.0 22 21.9 13.4 31.6 21.2 12.6 26.4

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_  13 de setembre 32,3

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST _ 8 de setembre 7,7

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 24 de setembre > SBG (Vilaplana)
Dv 25 > OLOST (Aliberich)   
Dss 26 > PRATS (Barnolas)
Dg 27 > PRATS (Terricabras)   
Dv 11 > SBG (Vilaplana)
Dm 29> OLOST (Arumí) 
Dmc 30> PRATS (Urgell) 

“Tardor i hivern, 
per al vell, temps d’infern” 

EQUIP
REDACCIÓ I CORRECCIÓ_  
Ferran Vila, Jordi Freixa,  
Carolina Font, Lluc Corominas 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE_ 
Ferran Sayol, Marc Viñas i Subi.

DISSENY I EDICIÓ_ Jordi Freixa 
i Laura Argilaga
edicionslarella@gmail.com

ADMINISTRACIÓ I PUBLICITAT_ 
Carolina Font
comptabilitatlarella@gmail.com

La redacció de la revista La-
Rella no comparteix neces-
sàriament 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:

EL TEMPS_   Pere Bruch (Olost) i 
Pere Cors (Oristà)

EDITA_ LaRella iniciatives 
socioculturals del Lluçanès  
621 276 429  
larellallucanes@gmail.com

DIPÒSIT LEGAL_ B-31.541-2001 

Arc de Sant Martí des del Santuari dels Munts de Sant Agustí de Lluçanès// F: JMCASTRO
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