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NOTÍCIES

Verdaguer tanca les 
portes de la botiga

Ruta pel camí de Marina Poemes de Jové a la font Vesprada de poesia a 
Sobremunt

Versots, feres i dansa alpensina es 
resisteixen a la pandemia

Gairebé 40 anys després d’obrir les portes de la 
botiga per primera vegada, aquest dissabte, la Con-
cepció, acompanyada de tota la família, les tancava. 

A la botiga hi entraves pel carrer Major, dos es-
glaons i una porta de vidre donaven pas a un petit 
espai on s’hi podia trobar una mica de tot: revistes, 
diaris, piles, bombetes, paelles, joguines i fins i tot 
una parella de nans de ceràmica entre moltes altres 
figures. Només d’obrir la porta, sonava el timbre que 
avisava la Concepció que alguna persona havia en-
trat, ràpidament apareixia de darrere la petita porta 
que separava la botiga de la casa. 

Clients i amics hi van passar aquest dissabte per 
acomiadar-se i alguns van aprofitar per fer les últi-
mes compres, però tots van sortir d’allà amb el millor 
dels records, el somriure de la Concepció.//CFU

Els participants, al seu pas per Santa Eulàlia 
de Puig-oriol, en el tram de la ruta transhumant 
del Camí de Marina, que uneix el poble lluçanès 
amb les Bulloses (Capcir), el passat dimarts 29 de 
setembre.//Red (F: QUETA BUXÓ)

Un dia d’aquests... va posar la veu del grup Tint 
Taradell Teatre al servei de les nombroses peces po-
ètiques escrites per l’olostenc Robert Jové a princi-
pis del 2000. A la font Gran d’Olost, una quarentena 
d’espectadors va gaudir amb gairebé una hora de po-
esia que es va fer curta per assimilar la profunditat 
dels textos. Més d’un va marxar amb ganes d’aga-
far el llibre per entretenir-s’hi més estona, un dia 
d’aquests, potser.//JFO (F: AJUNTAMENT OLOST)

Sobremunt va gaudir, després de molts mesos 
sense poder fer un acte cultural degut a la Covid-19, 
d’un vespre poètic amb la narració de poemes ex-
trets del Llibre On la nit era negre de Pep Rosanes 
i Pere Güell, on van assistir unes 40 persones. La 
lectura va anar a càrrec del grup de teatre Dèria de 
Montcada i Reixac i van estar amanitzats per la veu 
i la guitarra de Marta Bueno.//Red (F: ESTER SERRADELL)

I va tornar a ser festa major i 
es varen  tornar a trobar la gent 
d’Alpens i dels pobles lluçanesos, 
tant dones com bens, botiguers o 
bé pagesos, van repetir aquells 
actes que tan bé els defineixen.

 Si les nits es feien curtes i desllu-
ïdes per la pandèmia, els dies van 
ser llargs i alegres. Els culs que no 
es van poder remenar al vespre a 
la pista, tan sols tímidament en el 
deliciós concert de divendres, s’es-
capaven espontàniament a migdia 
amb el tradicionalíssim vermut 

La Concepció i el seu home el dia del tancament// F: FAMÍLIA VERDAGUER

Un moment dels versots d’aquest any al Casino.// F: LL. SURIÑACH (DALPENS.COM)

amb la cobla de Berga. Fins i tot, 
es varen veure a remenar culs en 
els visos de les havaneres! El pú-
blic va esclatar (amb totes les me-
sures de seguretat) amb el Canó 
de Palamós. I convindria remar-
car, remarco que convindria, re-
marcar-ho ens convindrà, si convé, 
ho remarcaria, que aquest any, el 
rom, era bo!

 Contra tot pronòstic van lluir 
les feres al Passaferes i les feres 
més feres van passar... I el car-
ro!, que molt amablement ens 

va despertar, de matinada, a un 
ritme trepidant... I tot i entonar 
grans temes musicals, mai van 
merèixer el tracte rebut d’aquest 
any, amb un munt de delicates-
sens dels despertats per a uns 
carrossers cansats de tantes ho-
res de camí.

 La pandèmia no va suspendre 
la festa major, la festa es va ce-
lebrar i no vam perdre la dansa, 
que sí que la va modelar una nova 
vesta, la popular mascareta, tot i 
que aquesta mai va ombrejar la 
bellesa d’aquella jovenalla.

 El correfoc, en mode espectacle 
vam poder disfrutar, quina barri-
la el 37è!

I és que els diables alpensins  
són fills de la disbauxa, i quins 
pebrots...! Contra el seny volen la 
rauxa, i al treball... Dos maste-
gots! (I pels diables de tota mena 
aquest és el seu pregó: QUE VIS-
QUI ROCADAPENA I VISCA LA 
FESTA MAJOR!)

 I els versots, oh! Quin acte tan 
deliciós..., com es foten impu-
nement del que som, del que no 
som... Ei! I qui pensi malament, 
que de motiu no n’hi ha, que li cai-
gui l’instrument, i no el trobi ni a 
faltar!//JN i NT

COMERÇ

TRANSHUMÀNCIA CULTURA CULTURA



8 d’octubre de 2020

LaRella | 3

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila

NOTÍCIES

El possible augment de la població per la Covid no es tradueix al padró

CANVIS DE RESIDÈNCIA AL PADRÓ MUNICIPAL

MUNICPI ALTES 
2019

BAIXES 
2019

DIFE-
RÈNCIA

ALTES 
2020

BAIXES 
2020

DIFE-
RÈNCIA

ALPENS 14 19 -5 18 1 17

LLUÇÀ 13 8 5 9 8 1

OLOST 56 50 6 25 15 10

ORISTÀ 28 19 9 16 13 3

PERAFITA 26 19 7 18 11 7

PRATS DE LLUÇANÈS 141 92 49 109 82 27

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS 7 2 5 5 1 4

SANT BARTOMEU DEL GRAU 72 53 19 35 S/D S/D

SANT BOI DE LLUÇANÈS 68 12 56 26 26 0

SANT FELIU SASSERRA 28 24 4 33 17 16

SANT MARTÍ D’ALBARS 5 3 2 11 9 2

SANTA MARIA DE MERLÈS 5 7 -2 0 5 -5

SOBREMUNT 2 4 -2 S/D S/D S/D

TOTAL LLUÇANÈS 465 312 153 305 188 82

Alerta pel coronavirus al Lluçanès: més de 
quaranta casos en els últims quinze dies

DEMOGRAFIA

L’última quinzena s’ha regis-
trat un augment important de 
casos de coronavirus a l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) Lluçanès, 
amb 32 nous casos confirmats 
per PCR i 183 casos sospitosos 
més. La dada és alarmant si es 
té en compte que en total durant 
tota la pandèmia s’hi han regis-
trat 91 casos confirmats i 932 de 
sospitosos. És a dir, un de cada 
tres casos s’ha detectat aquests 
últims dies. La principal puja-
da s’ha registrat a Sant Barto-
meu, que en dues setmanes ha 
comptabilitzat 17 casos nous, i a 
Prats, on en aquest mateix perí-
ode se n’hi han detectat 10.

Són moltes les veus que parlen 
d’un augment de la població a 
les zones rurals degut al Coro-
navirus, però si mirem el padró 
veiem que, malgrat que sí que hi 
ha un augment, aquest no és pas 
major que el d’anys anteriors.

Les dades obtingudes mostren 
que cada municipi té les seves 
pròpies dinàmiques. En gairebé 
tots hi ha un saldo positiu entre 
altes i baixes al padró. Destaca 
el cas d’Alpens on l’any passat 
el saldo va ser negatiu, és a dir 
que van marxar més persones de 
les que s’hi van empadronar, 5. 
Enguany, la tònica ha estat la 
contrària, del gener fins ara hi 
ha hagut 18 altes i tan sols una 
baixa. Alhora cal destacar que 

DEU CASOS NOUS A SANT BOI
Als casos de l’ABS Lluçanès 

(Prats, Olost, Lluçà, Perafita, 
Sant Bartomeu, Sant Martí, 
Oristà i Merlès) cal sumar-hi 
que les dades també han seguit 
empitjorant a la resta de la co-
marca. És el cas de Sant Boi de 
Lluçanès, on es va detectar un 
brot amb més de 50 positius en 
una residència de salut mental. 
Al municipi s’hi han detectat 10 
casos més en les últimes dues 
setmanes.

ELS AJUNTAMENTS DEMANEN 
DISMINUIR LES TROBADES

Els ajuntaments que confor-
men l’ABS Lluçanès i els pro-
fessionals de l’equip d’atenció 
primària han emès un comuni-
cat alertant de l’increment de 

detecció de nous casos de coro-
navirus al territori, que atribu-
eixen en part a l’increment de 
proves PCR que es realitzen a 
l’ABS tant en persones simp-
tomàtiques com en l’estudi de 
contactes de persones que han 
donat positiu.

En el comunicat assenyalen 
que l’empitjorament s’explica 
també per l’augment de la mo-
bilitat i la interacció social (amb 
l’inici del curs escolar i d’altres 
activitats), i remarquen que la 
pandèmia no s’ha acabat i “no 
podem banalitzar la situació”. 
És per això que ajuntaments 
i professionals de la salut de-
manen no relaxar les mesures 
de prevenció i disminuir els 
contactes socials i les trobades 
amb persones que no siguin de 

l’àmbit familiar, a més de ven-
tilar correctament els espais 
tancats.

QUATRE GRUPS D’INFANTIL 
CONFINATS

Dos grups d’infantil de l’esco-
la Monjoia de Sant Bartomeu 
del Grau es van haver de con-
finar durant el temps estipu-
lat per la Generalitat després 
de detectar-se un cas entre els 
alumnes. A Prats, el Departa-
ment d’Educació va informar 
dilluns que hi ha un cas posi-
tiu de Covid-19 al grup estable 
d’1 a 2 anys de l’Escola Bressol 
Municipal la Pitota, cosa que ha 
obligat a confinar el grup. A la 
mateixa escola hi va haver un 
altre grup de dos anys que tam-
bé es va haver de confinar per 
un cas positiu, i que ja han tor-
nat a l’aula en haver complert 
la quarantena. En tots els casos 
els companys de classe i el pro-
fessorat ha donat negatiu en les 
proves PCR.//

“Hi ha 32 
nous casos 
confirmats 
per PCR i 
183 casos 
sospitosos”

les altes es concentren especial-
ment als mesos de juny i juliol, 
amb 5 i 6 empadronaments res-
pectivament. A la resta de pobles 
l’augment no és tan considera-
ble, segueixen la tònica positiva 
dels altres anys. 

En els pobles on hi ha residències 
de gent gran podem observar com 
el nombre d’altes ha disminuït, fet 
que s’explicaria tenint en compte 
que des de l’inici del Coronavirus, 
les residències no accepten nous 
usuaris, els quals habitualment 
s’empadronen al municipi. De mo-
ment, a Prats les altes han baixat 
de 141 a 109, mentre que a Sant 
Boi, han passat de 68 a només 26. 

En aquests números encara 
hi manquen les dades del tercer 
trimestre d’aquest any, però ser-
veixen per fer una imatge apro-
ximada dels canvis poc significa-
tius del padró al Lluçanès.// 
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NOTÍCIES

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Redacció

LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras

Marta Rosique presenta 
Tornarem a vèncer

Moment de la presentació del llibre amb la diputada Marta Rosique i Jordi Borralleras.// F:  ERC PRATS

Els líders d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya Oriol 
Junqueras i Marta Rovira han 
escrit un nou llibre sobre la 
tardor catalana de 2017 i tots 
els fets que van succeir. Torna-

rem a vèncer (I com ho farem) 
va arribar a Prats de Lluçanès 
en un acte organitzat pel grup 
municipal d’ERC a l’Espai. En 
lloc dels seus autors – un a la 
presó i l’altre a l’exili – va ser 
Marta Rosique, diputada d’ERC 
al Congrés dels Diputats, qui 
va presentar el llibre. En una 
entrevista dirigida per l’estudi-

ant de periodisme pradenc Jordi 
Borralleras, Marta Rosique va 
explicar als presents l’estratè-
gia que ha dissenyat Esquerra 
per aconseguir la independència 
de Catalunya. Segons el partit, 
i tal com expliquen els seus lí-
ders al llarg del llibre, un dels 
grans objectius de l’independen-
tisme és sumar nous partidaris 
i superar la barrera electoral 
del 50%.  Tornarem a vèncer (I 
com ho farem) també fa un re-
pàs d’aquells aprenentatges 
que, segons Junqueras i Rovira, 
ERC ha extret del referèndum 
del primer d’octubre i de tots els 
fets posteriors, els errors come-
sos i els èxits que es van assolir. 
Montse Boladeres, la portaveu 
del grup municipal ERC Prats, 
va obrir i tancar l’acte animant 
a tots els participants a firmar 
per “l’amnistia per a totes aque-
lles persones represaliades per 
l’estat espanyol en la causa ge-
neral contra el moviment inde-
pendentista”, una iniciativa que 
el col·lectiu Amnistia i Llibertat 
va posar en marxa durant la di-
ada del passat 11 de setembre.// 

L’independentisme rebutja la 
inhabilitació del President Torra

La sentència que el Tribunal 
Suprem va anunciar el passat 28 
de setembre sobre la inhabilitació 
del President Quim Torra ha revi-
fat les protestes independentistes. 
Després d’uns mesos amb poca 
activitat, el moviment independen-
tista va tornar a sortir al carrer per 
reivindicar la legitimitat del 131è 
President de la Generalitat, el pri-
mer inhabilitat en plenes funcions 
del càrrec. On més es van fer no-
tar les manifestacions van ser a les 
grans ciutats catalanes, sobretot a 
Girona i Barcelona, on hi va haver 
un total de 16 detinguts i diversos 
ferits per les càrregues dels Mos-
sos d’Esquadra. Al Lluçanès, però, 
també hi va haver convocatòries 
per protestar contra la sentència 
del Tribunal Suprem. A Sant Mar-
tí d’Albars una vintena de perso-
nes es van concentrar amb l’este-
lada davant l’Ajuntament durant 
el vespre del mateix dilluns 28 de 
setembre. A Prats de Lluçanès tots 
els grups municipals també van fer 
una crida per trobar-se a les portes 
del Consistori. Una cinquantena 
de persones van assistir a l’acte de 
suport, on es va llegir el manifest 
conjunt de l’Associació Catalana de 
Municipis. També a Prats, durant 

el ple municipal celebrat el dijous 1 
d’octubre, es va aprovar una moció 
recolzada pels quatre grups muni-
cipals per “rebutjar de forma ro-
tunda i contundent” la inhabilita-
ció del President Torra. Durant el 
ple, a més, el Consistori va aprovar 
una segona moció a favor del refe-

rèndum de l’1-O, coincidint amb 
el tercer aniversari de la jornada, 
“per el respecte per la democràcia i 
el que el poble ha votat a les urnes”. 
A Perafita també hi va haver una 
concentració a la plaça Sant Anto-
ni denunciant la repressió i a favor 
de la llibertat d’expressió.//

Prats rep el 100% al 
Segell Infoparticipa

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès va rebre, 
aquest setembre, el 100% de puntuació en el segell 
Infoparticipa, una anàlisi elaborada per un equip li-
derat per membres del Laboratori de Comunicació i 
Periodisme per la Ciutadania Plural de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB) que avalua la 
transparència i la qualitat de les webs dels ajunta-
ments catalans. En aquesta anàlisi s’estudien as-
pectes com: indicar els noms que componen l’equip 
de govern, l’assoliment dels objectius i el pressupost 
dedicat a cada activitat, la publicació dels plens mu-
nicipals i les seves actes, entre d’altres. 

Enguany, 113 municipis han merescut el Segell In-
foparticipa, és a dir, han obtingut una puntuació su-
perior a 75%. D’entre aquests, 36 han assolit el 100%, 
puntuació que ha rebut l’Ajuntament de Prats, únic 
consistori del Lluçanès que ha rebut el segell. 

La resta de consistoris del Lluçanès han obtingut 
una puntuació mitjana del 22% i inferior al 35%, és 
a dir, les seves webs no aprovarien en transparèn-
cia segons aquest estudi elaborat per membres de 
la Facultat de Periodisme de la UAB. L’Ajuntament 
de Perafita seria el que ha obtingut la segona millor 
nota del territori amb un 33,33%, malgrat ha bai-
xat un 16,67% respecte l’estudi del 2019 (50%). Per 
altra banda, el govern municipal de Santa Maria 
de Merlès és el que ha obtingut la pitjor puntuació 
(6,25%) encara que millora 2,4 punts respecte l’any 
passat (3,85%).//LCP

MUNICIPAL

1 D’OCTUBRE

Concentració davant l’ajuntament de Sant Martí d’Albars.// F: RAMON PADRÓS

Concentració davant l’ajuntament de Prats de Lluçanès.// F: TWITER ANC LLUÇANÈS

VALORACIÓ DE LES WEBS MUNICIPALS SEGONS 
EL SEGELL INFOPARTICIPA

MUNICPI  2018-19 2019-20

ALPENS 17,31% 25%
LLUÇÀ 21,15% 22,92%
OLOST 25% 31,25%
ORISTÀ 21,15% 20,83%

PERAFITA 50% 33,33%

PRATS DE LLUÇANÈS 92,31% 100%
SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS 13,46% 18,75%
SANT BARTOMEU DEL GRAU 36,54% 22,92%

SANT BOI DE LLUÇANÈS 25% 18,75%
SANT FELIU SASSERRA 21,15% 18,75%
SANT MARTÍ D’ALBARS 13,46% 25%

SANTA MARIA DE MERLÈS 3,85% 6,25%
SOBREMUNT 13,46% 18,75%

Olost inaugura la plaça 
1 d’octubre del 2017

Olost va posar el nom “1 d’octubre del 2017” a una 
plaça del poble, el dia que es commemoraven dos 
anys de l’històrica votació.//Red

1 D’OCTUBRE



8 d’octubre de 2020

LaRella | 5

LA TORRE D’ORISTÀ
Per_ Jordi Freixa Oliveras

SANT MARTÍ D’ALBARS
Per_ Jordi Freixa Oliveras

La Torre estrena passeig

La Generalitat estudia si les obres de la 
gasolinera de la C-62 són legals

Torrencs i torrenques ja poden 
passejar pels 915 metres de pas-
seig que uneixen el polígon i la 
pista poliesportiva al costat de la 
carretera Rocabruna (BV-4404). 
El carrer de Dalt, el de Baix, i el 
Nou ara estan més connectats, i 

El Servei Territorial de Carre-
teres de Barcelona va autoritzar 
l’estació de servei Sant Martí 
d’Albars l’any 2018. Durant el 
confinament, al maig del 2020, el 
titular de l’autorització va entrar 
una nova petició modificant la 
proposta original, encara pendent 
d’aprovació, com expliquen des 
del Departament de Territori de 
la Generalitat.

Com comuniquen des del ma-
teix departament, la construcció 
de la benzinera, executada el pas-
sat mes d’agost “no s’ajusta a la 
definició geomètrica autoritzada 
el 2018, ni, de fet, s’ajusta del tot 
al que van presentar al maig de 

és més segur voltar a peu per les 
diferents zones del poble, força 
disseminades. Com explica l’al-
calde d’Oristà, Marc Sucarrats, el 
nou passeig té dos objectius prin-
cipals, la reducció de velocitat i la 
connexió dels carrers del poble.

Al llarg del passeig, il·luminat 
amb leds instal·lats a terra, s’ha 
incorporat una nova parada d’au-
tobús a l’altura del carrer Lluça-

2020”. Com expliquen, encara són 
dins del termini per valorar l’úl-
tim expedient presentat, i un cop 
feta la valoració podran “establir 
en la corresponent resolució si les 
actuacions executades són legalit-
zables o no”.

Sobre el permís de construcció 
de l’estació de servei, que ha posat 
en dubte l’Ajuntament d’Olost, el 
Departament d’Urbanisme es re-
met al Text refós de les lleis d’Ur-
banisme per justificar-lo. Segons 
l’article 47.6 d’aquesta llei, a més 
a més de les actuacions d’interès 
públic, hi ha un seguit d’acep-
cions que admeten la construc-
ció d’altres noves construccions 
en sòls no urbanitzables, entre 
elles “les estacions de subminis-
trament de carburants i de pres-
tació d’altres serveis de la xarxa 

nès, i hi ha passos peatonals i bots 
que reduïran la velocitat dels ve-
hicles, que com diu Sucarrats “fins 
ara passaven fins a 120 quilòme-
tre per hora”. Amb la nova infra-
estructura, doncs, s’augmenta la 
seguretat dels peatons, que poden 
travessar la carretera sense perill, 
i el poble pren protagonisme.

L’obra ha estat licitada per la 
Diputació de Barcelona, que la 
va adjudicar a l’empresa Sori-
gué Acsa Conservación de In-
fraestructuras per un preu de 
376.615,75 €, dels quals 300.000 
són finançats per la Diputació i la 
resta per l’ajuntament d’Oristà

D’altra banda, també s’ha instal-
lat una escultura de ferro forjat, 
obra dels artistes oristanencs Àlex 
Voltà i Eduard Bruch, que com 
explica Sucarrats representa una 
torre: “es diu que el nom del poble 
es deu a que antigament a la Tor-
re hi havia una torre de vigilància 
del Castell del de Tornamira”. A 
l’escultura també s’hi pot llegir un 
fragment de la cançó Camps a tra-
vés del conjunt torrenc Nyandú.//

viària”. En aquests punts se’n 
permet la construcció “respectant 
sempre les incompatibilitats i les 
determinacions de la normativa 
urbanística i sectorial aplica-
ble”. Seria en l’aplicació d’aquest 
enunciat on diferirien les dues 
administracions.

Pel que fa a l’impacte ambien-
tal de la nova construcció, segons 
l’informe tècnic d’Olost afectarà 
negativament l’ecosistema de la 
Gavarresa. Tanmateix l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental dels Serveis Territo-
rials hauria emès un informe fa-
vorable a l’octubre del 2014. Com 
expliquen des del Departament 
de Territori el lloc on s’ha constru-
ït no és cap espai inclòs en el Pla 
d’espais d’interès natural (PEIN) 
ni en la xarxa Natura 2000.//

LA COLUMNA

Gilbert Grape
Era molt petita quan vaig veure la pel·lícula A 

qui estima en Gilbert Grape. Una pel·lícula ame-
ricana que es va gravar el 1993, quan jo tenia gai-
rebé 10 anys i vivia a Perafita. Lluny dels EUA, 
vull dir. No és cap casualitat que es convertís en 
una de les meves pel·lícules de referència, no no-
més perquè el protagonista era Johnny Depp i hi 
feia un paperàs Leonardo Di Caprio, sinó perquè 
la història que explicava era l’esdevenir de la bo-
tiga de la meva família. 

Els estius de la meva infantesa i adolescència 
me’ls vaig passar traient la pols de les estanteries 
de la botiga dels meus pares, a mercè de qui en-
trava per la porta. I això de tenir una porta oberta 
al món, per petit que sigui, m’ha semblat sempre 
un privilegi. Dissabte, quan vam fer el comiat de 
la botiga després de 40 anys, ho parlàvem amb els 
meus germans. Que agraïts estem d’haver tingut 
aquesta escletxa que ens ha portat centenars de 
persones a les nostres vides.

El periodista Rizard Kapuscinski, reconegut 
corresponsal polonès, va escriure un text titulat 
‘Encuentro con el otro’ en el qual explica com han 
estat les trobades amb el desconegut al llarg de la 
història de la humanitat. Davant de l’altre, diu, 
s’obren tres possibilitats: la guerra, l’aïllament o 
el diàleg. Us semblarà una comparació grandilo-
qüent, però quan tens una botiga a casa la relació 
amb l’altre és així, un diàleg. L’altre, el descone-
gut, el que es presenta a la porta que tens ober-
ta a casa teva, és sempre un mar de possibilitats. 
De fer calaix, és clar, però també de moltes altres 
oportunitats. 

No us negaré que també hi ha hagut relacions 
tempestuoses i dies en els quals hagués valgut 
més l’aïllament. Però d’això ja en farem una co-
lumna un altre dia. 

Com a la pel·lícula de Gilbert Grape, i salvant 
les distàncies geogràfiques, la petita botiga dels 
meus pares ha tancat les portes sense possibilitat 
de sobreviure en aquest món canviant al qual no 
podem girar l’esquena. Durant anys, desenes de 
viatjants havien passat per la botiga venent olles, 
cassoles, electrodomèstics, piles, bombetes, tor-
ratxes, cubells i molts estris més amb catàlegs de 
papers plastificats, i els diumenges s’havien venut 
almenys un centenar de diaris. Els darrers temps 
han estat molt diferent. Només un d’aquests vene-
dors entrenyables s’ha mantingut fins els darrers 
dies, i de diaris, els diumenges, no se n’arribaven 
a vendre deu. 

Malgrat tot, la botiga ha aguantat gairebé fins a 
la jubilació de la meva mare, qui ha estat sempre 
al capdavant, i ens sentim afortunats per haver po-
gut viure aquests anys així. En la llibertat i la res-
ponsabilitat de l’autoocupació, sense horaris ni je-
rarquies, amb l’alegria de fer funcionar un negoci. 

Que bé que hàgiu vingut a casa i que bé haver 
deixat aquesta porta oberta.//

Meritxell
Verdaguer

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

La Xella (Xarxa d’Economia del 
Lluçanès Autogestionada) cele-
brava, dissabte passat, el seu pri-
mer aniversari. Ho feia en una, 
com definia la mateixa entitat, 
“humil” celebració al Puig dels 
Eixuts, la masia i centre social 
ocupat reivindicat pel col·lectiu 
la Truja Negra. El mercat, l’actu-
ació de malabars, i els concerts de 
Pep Lizandra, el trio format per la 
Mar, la Marty i la Laia, i el duet 
Jordi i Nandu, van guarnir una 
jornada que va servir per comme-
morar aquest primer any d’activi-
tat de l’entitat.

La Xella va néixer el setembre 
passat en una assemblea oberta 
en el marc de les jornades de re-
sistència rural organitzades per 
la Truja Negra, enfocada a deba-
tre, precisament, la creació d’una 
xarxa alternativa i autogestiona-
da de consum. A partir d’aquí, ha 
iniciat dos projectes: un mercat 
mensual rotatori pels municipis 
del Lluçanès i un cabàs setmanal 
amb productes de proximitat. La 
Xella reivindica, com a col·lectiu, 
un consum alternatiu, ètic i res-
ponsable amb l’objectiu de, segons 
manifesta l’entitat, donar sortida 
a productors i elaboradors del ter-
ritori que, per si mateixos, no te-
nen prou capacitat econòmica per 
promoure’s, al mateix temps que 
es crea xarxa entre consumidors i 
productors.

Un dels elaboradors que aporta 
els seus productes al cabàs és el 
Mas Rogers de Sant Bartomeu del 

LLUÇANÈS
Per_ Lluc Corominas Peraire

L’entitat valora positivament el primer any, malgrat estar marcat per la pandèmia

La Xella celebra un any “treballant per 
posar en valor el producte local”

Pep Lizandra a l’escenari.// F: LCP

en augment i, avui dia registre 
unes dades de: 23 cabassos re-
partits (24 amb el que es repar-
teix aquest dijous dia 8 d’octu-
bre) que han arribat a un total 
de 120 cases diferents, amb pro-
ductes de 75 elaboradors diver-
sos. I, en total, han mogut uns 
ingressos de 14.906 €, sortits de 
la venda directa dels productes 
alimentaris. Per últim, la Xella 
reparteix, segons fan arribar a 
LaRella, uns 37 cabassos de mit-
jana a tot el Lluçanès.

L’entitat proposa una manera 
alternativa de consum i dona 
valor a la feina dels productors 
locals. Fins ara, l’entitat asse-
gura que els resultats són posi-
tius i esperen seguir amb l’ac-
tivitat. De fet, després d’aquest 
primer any, segons declaren des 
de la Xella, ja tenen nous pro-
jectes en ment que farien créi-
xer l’entitat però que encara no 
és poden revelar.// 

Grau. Segons afirmen, el cabàs de 
la Xella els ha permès arribar a 
més clients i donar-se a conèixer 
al Lluçanès, ja que, fins ara, no-
més venien al poble i a títol indi-
vidual. Asseguren que, iniciati-
ves com la Xella, són necessàries 
per promoure el producte local i 
valorar-lo. La mateixa opinió la 
comparteix la família Icart Mas-
ramon, d’Olost, que compra set-
manalment el cabàs. En declara-
cions a LaRella posen de manifest 
la necessitat d’una plataforma 
com la Xella per fer arribar els 
productes de proximitat als con-
sumidors i així recolzar el sector.

Després d’aquest any, des de 
la Xella, fan una valoració “molt 
positiva” del que ha estat l’inici 
d’aquest projecte. Malgrat que 
el mercat es va veure estron-
cat per la pandèmia, el cabàs, 
que es va començar a repartir 
durant l’abril (és a dir, en ple 
confinament estricte), ha anat 

Els caçadors deixen la 
vaga, però reclamen 
sancions justes

Els caçadors d’arreu de Catalunya van convocar una 
vaga el passat mes de maig després que s’aprovés la 
Llei 5/2020 de 29 d’abril, en la qual augmentaven els 
imports de les sancions a la caça, que en alguns casos 
poden arribar als 120.000 €. Denuncien que no se’ls 
va tenir en compte a l’hora d’actualitzar les sancions i 
que aquestes són totalment desproporcionades. Com 
ens explica Crisant Solà Ferrer, president de la Soci-
etat de Caçadors de Prats de Lluçanès, feia anys que 
no es modificaven els imports de les sancions i des del 
seu punt de vista calia augmentar-les “però no d’una 
manera tan desorbitada”. L’aturada de la caça i de les 
batudes per control d’espècies, pot tenir  conseqüènci-
es per tota la població. Com diu Solà “negar-nos a fer 
batudes per danys és la nostra força”. 

L’Aida Soler Estévez, secretària de la Societat de 
Caçadors de Prats de Lluçanès, afegeix que aquesta 
llei només  “ha estat la gota que ha fet vessar el vas. 
El col·lectiu de caçadors i caçadores està enfadat 
perquè en lloc d’ajudar-nos, cada vegada ens fiquen 
més pegues”.  Els caçadors es paguen totes les despe-
ses derivades de la seva afició. Soler ens explica que 
“la Generalitat ens va dir que enguany es donarien 
ajudes als gossers  però encara no s’han tramitat, 
hi ha bones intencions però es queden en res”. Presi-
dent i secretària coincideixen en demanar que quan 
els caçadors fan batudes pel control d’espècies, per 
danys com ells l’anomenen, haurien d’estar subven-
cionats. Tal com diu Solà “de la mateixa manera que 
hi ha subvencions als ADF per apagar foc, seria bo 
que n’hi haguessin pels caçadors quan actuem per 
danys, ja que també estem fent un bé pels pagesos i 
pel territori”. 

Al llarg del mes de juny es van realitzar diferents 
trobades entre la Federació Catalana de Caça i re-
presentants de la Generalitat per trobar una solu-
ció. Malgrat que no s’han abaixat els imports de les 
sancions, des del Departament es van establir un 
seguit de criteris a tenir en compte a l’hora d’aplicar 
les sancions, adreçats a les autoritats encarregades 
de fer-ho. Aquest fet posa punt final a la vaga, si 
bé Solà afegeix que “la solució no és aquesta, sinó 
que cal que tirin enrere i fiquin unes sancions més 
equitatives”.//CFU

CAÇA
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LLUÇÀ / MERLÈS
Per_ Carolina Font Usart
         Lluc Corominas Peraire

L’estiu sense massificacions ha permès una millora de l’ecosistema

Veïns i ajuntaments satisfets amb el 
resultat de les restriccions a la Riera

Fa temps que veïnes i ajunta-
ments es queixaven de la mas-
sificació de la Riera i la neces-
sitat de regular els accessos. 
Enguany la Covid-19 va fer que 
els nou ajuntaments per on pas-
sa la riera de Merlès haguessin 
de prendre mesures davant les 
possibles massificacions, la res-
posta consensuada va ser la pro-
hibició del bany.

La mesura va generar diver-
sitat d’opinions, no obstant tot-
hom estava d’acord que calia fer 
alguna cosa davant la massifica-
ció de l’espai. Passat l’estiu hem 
parlat amb agents del territori 
perquè valorin el resultat de la 
prohibició. 

EL CONSELL COMARCAL DEL 
BERGUEDÀ I ELS AJUNTAMENTS 
DE LA ZONA VALOREN POSITIVA-
MENT LA PROHIBICIÓ

A finals de setembre, el con-
seller de medi ambient del Con-
sell Comarcal del Berguedà, Je-
sús Calderer, feia públiques les 
valoracions d’aquest ens de la 
prohibició del bany d’enguany. 
Segons ell, aquesta mesura va 
permetre reduir l’afluència de 
visitants en més d’un 60%. 

Segons el conseller, el cos de 
Guardes Rurals contractats 
aquest any han posat més de 350 

sancions per incomplir les Orde-
nances aprovades a les que també 
cal sumar-hi les que van impo-
sar el cos de Mossos d’Esquadra 
i d’Agents Rurals que en deter-
minats moments van aportar els 
seus efectius per fer complir les 
restriccions. 

L’Ajuntament de Lluçà, per la 
seva banda, valora molt positi-
vament els resultats de les res-
triccions, tot i que admeten que 
s’han de matisar alguns detalls. 
De cara l’any vinent, tenen clar 
que caldrà regular els accessos, i 
malgrat que la prohibició de ba-
nyar-se es va fer motivada per la 
pandèmia, aquesta segueix sobre 
la taula. Pel que fa a les sanci-
ons d’aquest estiu ens expliquen 
que encara no s’han efectuat els 

cobraments, però la idea és que 
els diners que han generat es re-
inverteixin en la Riera. 

ELS VEÏNS DE LA RIERA CRE-
UEN QUE LES RESTRICCIONS 
HAN ESTAT POSITIVES

Laura Villena, veïna de Lluçà, 
ens explica que per ella ha estat 
un estiu molt tranquil, ens ex-
plica que “altres estius no podia 
passar pel pas habitual per anar 
a casa meva perquè estava ple 
de gent i cotxes, en canvi aquest 
any no hi ha hagut aquest pro-
blema”. A més es queixa de les 
actituds incíviques d’alguns vi-
sitants que són “inconscients i 
irrespectuosos”.

Segons la Laura, si “el preu 
a pagar és no banyar-se, doncs 
prefereixo això que no el que pas-
sava els altres anys”.

Segons l’Oriol Tomàs Saba-
ta, veí de Merlès, aquestes res-
triccions eren necessàries i feia 
anys que les demanaven molts 
veïns. Ens explica que entén la 
por que hi havia en molts sec-
tors pel que podria passar si es 
limitava l’accés a la Riera “porta 
molts diners al poble, però hem 
vist que, malgrat les restriccions, 
ha continuat venint gent”.

Per l’Oriol, que sempre ha vis-
cut al costat de la Riera, se li ha 
fet estrany passar aquest estiu 
sense poder-se banyar, però en-
tén que la situació que estem 
patint ho feia necessari. Des del 
seu punt de vista “per ser el pri-

Un dels guardes rurals durant la temporada// F: MARC VIÑAS

mer any ha anat prou bé, però hi 
ha alguns ítems a millorar, si és 
que volen seguir limitant”. L’Ori-
ol creu que “tots plegats hauríem 
de ser el suficientment respon-
sables per evitar massificacions 
a un espai natural protegit com 
és la Riera. I si no en sabem, la 
solució és limitar-ho”, així i tot 
l’Oriol és més partidari d’altres 
limitacions que no siguin prohi-
bir el bany.

ADEFFA A FAVOR DE PROTEGIR 
L’ESPAI

Des de l’ADEFFA (Associació 
de Defensa i Estudi de la Fau-
na i Flora Autòctona), amb seu 
a la masia de Camadoca a Santa 
Maria de Merlès, fan una valo-
ració molt positiva de la mesura 
de prohibició del bany. La Núria, 
una de les impulsores de l’enti-
tat, assegura que el fet que a la 
prohibició d’estiu s’hi sumessin 
els mesos de confinament ha 
suposat una “millora important 
per l’ecosistema tan a fora com 
a dins el riu. Ara bé, això ha be-
neficiat tant espècies autòctones 
com invasores” puntualitza. En 
la vessant de la contaminació, 
com és evident, també constata 
una gran millora. “Com menys 
gent, menys residus” afirma.

Des de Camadoca reclamen que 
aquest mesura sigui un inici per 
la regulació del bany i de l’espai. 
Asseguren que la massificació su-
posa un moviment d’espècies i un 
malbaratament de l’ecosistema, 
que, tal  com declara la Núria, “no 
està preparat per aguantar a tan-
ta afluència de gent”. Manifesten 
que “quan l’afluència massiva de 
gent és un problema, calen regula-
cions”, ja que, “si es vol conservar 
l’espai, cal protegir-lo”. Declaren 
que “les rieres no són piscines”.// 

LA VINYETA, per Adrià Davins

“Els Guardes 
Rurals 
contractats 
aquest any 
han posat 
més de 350 
sancions per 
incomplir les 
ordenances”

NOTÍCIES
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ESPORTS

El Club Tennis Prats 
torna al comarcal 
cinc anys després

Àlex López al 
Campionat d’Espanya 
de Montearagón

Aniol Clavell campió 
de Catalunya de 1500 
obstacles

El tennis torna a fer-se un lloc a l’agenda d’activi-
tats esportives de Prats amb la disputa del Comarcal 
2020-2021. 

No és la primera vegada que les pistes pradenques 
veuran disputar aquesta competició, ja que en l’etapa 
anterior s’havien aconseguit grans gestes en forma 
d’ascensos de categoria i fins i tot prenent part a la 
copa comarcal on es troben els clubs més potents de la 
temporada a nivell Osonenc.

Enguany els pradencs jugaran en el grup Bronze, 
format per 10 clubs d’arreu de la comarca.

Els partits a casa es disputaran habitualment els 
diumenges al matí, el primer dels quals serà aquesta 
setmana, corresponent a la segona jornada, rebent la 
visita del Club Tennis Can Juli.

El debut va ser a les pistes del Club Tennis St. Julià 
el passat dissabte dia 3, on el resultat va ser de 4 a 2 
desfavorable pels interessos del C.T. Prats.//XVA

El jove santboienc Aniol Clavell, es va proclamar 
campió de Catalunya de 1500 obstacles a la cate-
goria SUB16. El jove, del club A Olot - Terra de 
Volcans, va aconseguir aquesta gesta el passat diu-
menge a la cursa celebrada a Lleida. Aquesta marca 
el situa 4t al ranking espanyol fet que li permet par-
ticipar als Campionats d’Espanya que es celebraran 
el proper 24 i 25 d’octubre a Granollers.// Red

El pilot olostenc Àlex López, que participava per 
primera vegada en una cursa del campionat nacio-
nal de motocross, va obtenir uns resultats inmillo-
rables. En la cursa celebrada el cap de setmana del 
19 i 20 de setembre a Toledo, el jove lluçanenc que 
córrer a la categoria MX65, va la va quedar 1r de la 
General, després de quedar 1r a la primera mànega 
i 2n a la segona.//Red

Jugadors del C.T. Prats disputant els partits de la 1a jornada.// F: C.T. PRATS

Àlex López al podi, celebrant la victòria// F: ÀLEX LÓPEZ

Aniol Clavell a l’Estadi Municipal Les Basses de Lleida // F: E. CLOTET SERRA

Els jugadors del Pradenc celebrant la primera victòria de la temporada// F: FCPRADENC

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

Arrenca la temporada 
futbolística més incerta

El que semblava una autèntica 
quimera, ja és una realitat: tor-
nen les competicions de futbol i 
futbol sala a Catalunya en plena 
segona onada de la pandèmia 
provocada per la Covid-19. 

Els dos conjunts pradencs van 
donar el tret de sortida com a vi-
sitants, i tots dos van tornar amb 
la primera victòria al sarró i amb 
un marcador idèntic, 2 gols a 3.

F.C. PRADENC
Pel que fa al Pradenc, els blau-

granes enceten la segona campa-
nya consecutiva a la categoria de 
Tercera Catalana amb l’objectiu 
de treure’s l’espina de no poder 
aconseguir l’ascens en l’anterior 
curs degut a la suspensió dels 
partits, moment en el qual esta-
ven lluitant per les primeres po-
sicions de la taula.

Els homes dirigits per Juan 
Flores, que repeteix com a tècnic 
del sènior masculí, van haver de 
suar de valent per superar un 
Llorençà F.C. que va dificultar i 
molt la tasca als pradencs, i això 
que van començar dominant fins 
avançar-se per 0-2 abans de la 
primera mitja hora de joc. L’en-
contre semblava no perillar pels 
interessos visitants, però just 
abans del descans els santlloren-
cins van transformar un penal 
que tornava a posar els locals 
dins del partit. 

A la represa, els de St. Llorenç 
va prémer l’accelerador espero-
nats pel gol i van aconseguir em-
patar al minut 61. 

El Pradenc, lluny d’abaixar els 
braços, no va perdre la cara al 
partit i va seguir insistint, però 
no va ser fins al minut 80 que 
l’àrbitre assenyalà un penal que 
el davanter Roger Roma, que re-
apareixia després de la greu le-
sió patida a principis de la tem-

porada anterior, transformaria 
per certificar el triomf lluçanenc.

Aquest diumenge arriba l’es-
perat debut al municipal de 
Prats, on es veuran les cares 
amb l’Olímpic La Garriga a par-
tir de les 5 de la tarda.

C.F.S. PRATS DE LLUÇANÈS
Per la seva banda, el Futbol 

Sala tornava a competir després 
de l’aturada per la pandèmia 
amb dues novetats destacades, a 
la banqueta i a la porteria.

El nou entrenador, Ferran 
Morral, s’estrena al volant del 
club blaugrana amb la intenció 
de seguir amb la bona dinàmica 
de les darreres campanyes. L’al-
tra cara nova per aquest curs és 
la del porter Martí Valls, que 
compartirà posició amb el Pra-
denc Arià Vidal. 

Amb aquestes noves incorpo-
racions i amb el bloc de la plan-
tilla gairebé intacte respecte el 
passat curs, els blaugranes es 
disposaven a derrotar un rival 
dur, com és el C.E. Escola Pia de 
Sabadell.

Les coses no van començar bé, 
ja que quan només s’havia jugat 
un minut de partit els locals ja 
havien aconseguit anotar un gol. 
No obstant, els de Prats no van 
perdre la paciència i 7 minuts 
després David Solanich va cap-
girar l’electrònic amb dos gols en 
el mateix minut.

La sort no es va aliar amb els 
pradencs en una jugada desafor-
tunada que va acabar amb un 
gol en pròpia porteria que torna-
va les taules al marcador.

A la segona meitat els de Prats 
van sortir amb les idees clares 
i només van tardar 4 minuts a 
tornar a posar-se per damunt 
gràcies a la diana d’Aleix Mun-
tadas.   

El resultat ja no es va moure i 
la victòria va viatjar cap a Prats. 
Inici prometedor que volen refer-
mar aquest dissabte amb el pri-
mer partit a casa davant Mon-
tornès a les 7 de la tarda.//XVA

FUTBOLTENNIS

MOTOCROSS

ATLETISME

El F.C. Pradenc i el C.F.S. Prats de Lluçanès 
s’emporten els tres punts en la primera 
jornada disputada a St. Llorenç Savall i a 
Sabadell respectivament
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OPINIÓ

Albert Güell Vallbona, 
alcalde de Sobremunt

Pere Vila i Vilalta, regidor d’ERC a l’ajuntament de Prats de Lluçanès

Ramon Marsal
Prats de Lluçanès

L’accés a l’habitatge a Sobremunt: 
l’encaix entre l’ús turístic i l’habitatge habitual

80 anys de l’afusellament del President Companys

La presència de veïns i veïnes que vis-
quin de manera permanent als municipis 
rurals és imprescindible per seguir fent i 
sent poble. Això no obstant, la voluntat de 
poder seguir-ho fent en ocasions no és cor-
resposta per l’oferta d’habitatge existent.

Com a administració pública, tot i la 
limitació competencial que tenen els ajun-
taments en aquesta matèria, tenim la 
responsabilitat de vetllar per a la garan-
tia de l’accés a l’habitatge evitant que si-
gui el lliure mercat qui faci ús de manera 
lucrativa d’un dret social com aquest. En 
aquest sentit, el passat 30 de setembre, 
el Ple de l’Ajuntament de Sobremunt va 
aprovar per unanimitat i després d’haver 
sotmès la qüestió a debat en el marc de 
les assemblees veïnals, una modificació 
puntual de les normes de planejament 
urbanístic limitant, per densitat de l’ús, 
els allotjaments turístics en la modalitat 
d’apartament turístic i de turisme rural, i 
dels habitatges d’ús turístic (HUT).

Som conscients que l’activitat turística 
genera quantiosos beneficis econòmics al 
sud d’Europa en particular, i a l’arc me-
diterrani en general. Tanmateix, que el 
pes d’aquest sector sigui tan important no 
hauria d’evitar que es qüestionés un mo-
del que, al nostre entendre, és manifesta-
ment insostenible. Com a país hauríem 

Enguany, el pròxim dia 15 d’octubre, farà 80 anys 
de l’afusellament al fossar de Santa Eulàlia del castell 
de Montjuïc del llavors president de la Generalitat de 
Catalunya, Lluís Companys i Jover. Fins ara l’Estat 
espanyol no ha començat el procés d’anul·lació de la 
seva sentència, i encara dins de la recentment apro-
vada llei de memòria històrica i no de forma indivi-
dual com el nostre President es mereixeria. Si però 
abans, ho havia fet el Parlament de Catalunya amb 
la llei de reparació jurídica de víctimes del franquisme 
el setembre de 2017 promoguda pel Departament de 
Justícia de la Generalitat i el llavors conseller Carles 
Mundó.

Aquest fet no deixa de ser un acte de justícia davant 
de l’únic president de govern elegit democràticament i 
executat a l’Estat Espanyol en ple segle XX.

Vaig descobrir el president Companys després de la 
mort del general Franco i a través de dos llibres que 
encara avui formen part important de la meva biblio-
teca. El primer “Vida y sacrificio de Companys” escrit 
en castellà a l’Argentina l’any 1943 pel polític conser-
vador Ángel Osorio i Gallardo i l’altre “Vida i mort de 
Lluís Companys” del diputat d’Esquerra Republicana 
Josep Maria Poblet, escrit l’any 1978. 

Aquests dos llibres i el que deia d’ell la Gran Enci-
clopèdia Catalana em van fer descobrir un personatge 
que no deixava indiferent. Des de la seva infància a la 
població d’El Terrós a Lleida, la seva arribada a Bar-
celona, el seu compromís amb els sindicalistes de la 

d’apostar per una estratègia de decreixe-
ment turístic, en el sentit d’impulsar un 
canvi de paradigma que passi per la diver-
sificació de l’economia, evitant una depen-
dència desmesurada envers aquest sector, 
evidenciada ara de manera traumàtica 
per les conseqüències d’una crisi com la de 
la Covid-19.

A Sobremunt, davant l’augment d’ha-
bitatges destinats a l’ús turístic i de la 
voluntat manifesta d’ampliar-ne les pla-
ces; així com també de la necessitat de 
mobilitzar l’habitatge existent cap al llo-
guer o la compra de residència habitual, 
hem optat per la modificació puntual del 
planejament amb l’objectiu de disminuir 
la pressió que l’habitatge amb ús turístic 
està exercint sobre les finques existents 
al municipi i susceptibles d’acollir veïns i 
veïnes amb habitatge permanent. 

La limitació per densitat continguda 
a aquesta modificació de planejament 
impossibilita, d’acord a l‘actual context 
urbanístic (finques existents) i demogrà-
fic (població resident), l’ampliació tant 
d’aquest tipus d’habitatges com les seves 
places a tot el terme municipal. Això no 
obstant, pel que fa als allotjaments turís-
tics de turisme rural, es determina una 
excepció en la limitació per densitat: s’ex-
clouen d’aquesta regulació les tipologies 
del subgrup cases de pagès (art.54 i 55 
del DL 159/2010) corresponents a la ca-

CNT, la seva arribada a la presidència de la Genera-
litat després de la mort del president Macià el nadal 
de l’any 1933 i finalment la guerra civil i la seva mort 
heroica al castell de Montjuïc.

També durant la transició democràtica es van fer 
populars dos pòsters dels dos presidents, Macià i Com-
panys, que vaig comprar a la desapareguda llibreria 
Símbol de Manresa i que vaig penjar a la meva habi-
tació de cal Siller i que hi van ser mentre jo hi vaig 
dormir. Aquests mateixos pòsters juntament amb 
un altre del president Tarradellas, els feien servir el 
Rambol i el seu equip en els seus mítings electorals.

Més endavant vam poder veure la pel·lícula dirigi-
da per Josep Mª Forn i interpretada per l’actor basc 
Luís Iriondo “Companys, procés a Catalunya” l’any 
1979. Estrenada també a Prats de Lluçanès al teatre 
Orient en una sessió de cine-fòrum que recordo força 
concorreguda.  

Per tot això i aquesta vegada amb més força que 
mai per ser un aniversari rodó,  i en el marc de les 
jornades de memòria històrica, el grup local d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya de Prats de Lluçanès, 
el recordarem com cada any a l’esplanada de Lurdes 
el dijous dia 15 d’octubre amb la llegida de poemes i 
llençada de coets, pel nostre compromís amb aquestes 
polítiques de justícia i llibertat. Aquest any conjunta-
ment amb els altres partits i entitats que hi vulguin 
col·laborar, fet que ens satisfà altament, ja que Lluís 
Companys i la seva memòria és patrimoni de tots.//

tegoria a) masia i la c) casa de poble com-
partida, atès que en aquests dos casos la 
persona titular obté rendes d’activitats 
agràries, ramaderes o forestals; així com 
també ha d’estar empadronada i residir 
efectivament a l’establiment, condici-
ons que es consideren compatibles amb 
el model urbanístic del municipi. Amb 
aquesta excepció es garanteix que aque-
lles persones empadronades al municipi i 
que resideixen efectivament a l’habitatge 
puguin fer compatible una segona activi-
tat complementària de turisme rural que 
els ajudi a seguir fent de pagès o page-
sa professional i, per tant, contribuint a 
preservar la terra per a la pràctica d’una 
activitat agrària social, ambiental i eco-
nòmicament justa.

És evident que som conscients que 
aquesta mesura no és suficient per ga-
rantir que aquelles persones que han 
manifestat la voluntat de poder viure al 
municipi ho puguin fer. No obstant això, 
entenem que ho facilita i que, per com-
plementar-la, segueixen sent necessàries 
polítiques públiques que permetin recu-
perar l’ús permanent d’uns habitatges 
que ja existeixen al municipi en diferents 
estats de conservació. Cal reconèixer la 
diversitat de situacions i possibilitats 
d’acord a la predisposició de les parts a 
l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, 
l’Ajuntament ha intentat incentivar a la 

OPINIÓ

OPINIÓ

propietat en relació amb la mobilització 
d’aquest habitatge buit. Des de la moda-
litat de lloguer convencional i assequible 
per a aquells immobles susceptibles d’en-
trar-hi a viure de manera immediata; a 
la possibilitat d’impulsar contractes de 
masoveria urbana o rural, els quals ja 
es troben bonificats a través de les orde-
nances municipals, per a aquells edificis 
que necessitin petites reformes o mante-
niment per viure-hi. Així mateix, essent 
l’habitatge una prioritat per a l’equip de 
govern, l’Ajuntament té predisposició 
a comprar algun d’aquests edificis o in-
vertir-hi emparant-se en una cessió d’ús, 
amb l’objectiu de mobilitzar-lo posterior-
ment a través de lloguer a preus justos i 
assequibles.   

Des de l’Ajuntament de Sobremunt 
seguirem apostant per ser crítics quan 
sigui necessari, però aportant alternati-
ves constructives. Seguirem incidint en 
les disfuncions del mercat immobiliari 
quan encareixi el preu de compra o llo-
guer dels habitatges per a la població re-
sident. Volem evitar que els pobles vius 
i participatius derivin en àrees temàti-
ques de vacances. Per tant, amb aquesta 
ordenació dels usos del sòl a través de la 
planificació urbanística volem assegurar 
la cohesió  social i la qualitat de vida, 
garantint la protecció de l’ús d’habitat-
ge digne i adequat per a la població amb 
voluntat de residència permanent; però 
fent-lo compatible al mateix temps amb 
la presència de l’ús turístic com a activi-
tat econòmica complementària de desen-
volupament territorial.//

Vint-i-cinc anys com un pradenc mésVint-i-cinc anys com un pradenc més
vint-i-cinc anys sembrant bona llavorvint-i-cinc anys sembrant bona llavor
al nostre poble de prats de lluçanèsal nostre poble de prats de lluçanès
treballant per fer-ho millor.treballant per fer-ho millor.

Vint-i-cinc anys que mai en seran  oblidats Vint-i-cinc anys que mai en seran  oblidats 
que ha estat un plaer compartirque ha estat un plaer compartir
a la memòria els tenim gravatsa la memòria els tenim gravats
doncs ha estat un plaer poder-ne gaudir.doncs ha estat un plaer poder-ne gaudir.

I avui amb el cor us diemI avui amb el cor us diem
que molt més entre nosaltres en pugueu celebrarque molt més entre nosaltres en pugueu celebrar
els pradencs contents agrairemels pradencs contents agrairem
poguer-vos acompanyarpoguer-vos acompanyar

Per la vostra entrega sempre agraïdaPer la vostra entrega sempre agraïda
que es fa cada dia realitatque es fa cada dia realitat
us volem dia en aquest diaus volem dia en aquest dia
que agraïm el que ens heu donat.que agraïm el que ens heu donat.

Doncs aquests vint-i-cinc anys de la vostra vidaDoncs aquests vint-i-cinc anys de la vostra vida
que els pradencs hem gauditque els pradencs hem gaudit
del vostre exemple i estimadel vostre exemple i estima
que mai tindrem en l’oblit. que mai tindrem en l’oblit. 

A mossèn 
Josep Casals Serrat

POESIA
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AGENDA  /  FEINA  

Del 8 al 22 d’octubre 

AGENDA

A L’OCTUBRE

8 D’OCTUBRE

10 D’OCTUBRE

10 I 11 D’OCTUBRE

11 D’OCTUBRE

12 D’OCTUBRE

13 D’OCTUBRE

15 D’OCTUBRE

17 D’OCTUBRE

18 D’OCTUBRE

19 D’OCTUBRE

20 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...

MÚSICA

L’Intrús torna al Lluçanès 
amb set propostes musicals

El cicle de concerts de Jazz 
en petit format arriba enguany 
a la tercera edició i busca con-
solidar-se a través d’un cartell 
de luxe. Els concerts comença-
ran aquest pròxim dissabte dia 
10 i s’allargaran fins a finals de 
novembre. Enguany seran 7 els 
concerts que es podran gaudir en 
aquest cicle, ja que el municipi 
de Sant Martí d’Albars s’afegeix 
als pobles que fins ara acollien 
L’Intrús. 

En aquesta edició més enllà 
del vessant musical, els organit-
zadors també han volgut realçar 
el patrimoni arquitectònic dels di-
ferents pobles que hi participen, 
així com, els productes locals de 
la zona, és per aquest motiu que 
a cada concert se sortejarà un lot 
de productes de l’associació Llu-
çanès a Taula. 

La tercera edició arrencarà 
a Sobremunt, concretament a 
Santa Llúcia, aquest dissabte 10 

a dos quarts d’una del migdia. 
L’obertura del festival anirà a 
càrrec del trio Sans/Kamaguchi/
Padrós Trio. Bateria, contrabaix 
i trompeta que interpretaran una 
selecció d’estandàrds de jazz. 

El segon concert del cicle tin-
drà lloc el diumenge 18 d’octubre 
al Jardí de les Alzines de Perafita. 
El duet Delight amb Naima Ven-
tura als teclats i la Maria del Río 
a les veus, oferiran un repertori 
de temes propis a través del qual 
narren una història de superació 
personal passant per totes les se-
ves fases. 

Les entrades dels concerts es 
poden comprar anticipadament a 
la web del Consorci o als ajunta-
ments dels municipis on es faran, 
amb un màxim de 5 entrades per 
compra. També es podran adqui-
rir el mateix dia del concert una 
hora abans a la taquilla. Els me-
nors de 6 anys tenen l’entrada 
gratuïta. A més, també es poden 
adquirir abonaments a partir dels 
4 concerts, això si aquests són 
personals. L’abonament pels 7 
concerts és de 31,50 €.//CFU

OLOST_ VANITAS:  una mostra de l’artista d’Olost Al-
bert Pairés. Al Centre Cívic d’Olost. De dilluns a dijous 
de 5 a 7 de la tarda.
OLOST_TALLER D’EMPODERAMENT DE LA DONA: Cada 
dijous al Centre Cívic.
OLOST_ Exposició de fotografia “Ram de nyàmares” 
de Teresa Paré a l’espai Guaita del Centre Cívic. De 
dilluns a divendres.

OLOST_Xerrada sobre l’herba de Romaní a càrrec de 
Grup d’Estudi d’herbes silvestres a la Biblioteca. A les 
2/4 de 7h de la tarda 

SOBREMUNT_ CICLE INTRÚS 2020: SANS/KAMAGUCHI/
PADRÓS TRIO. A Santa Llúcia de Sobremunt a 2/4 d’1 
del migdia. 
PRATS DE LLUÇANÈS_ RUTA GUIADA “CONFISCACIONS 
A PRATS DE LLUÇANÈS (1936-1939). A partir de 2/4 
d’11 del matí a càrrec de Roser Reixach i Anna Gorchs, 
amb la col•laboració de M. Àngels Parareda. Per parti-
cipar-hi cal fer inscripció prèvia a:cultura@pratsdellu-
canes.cat fins el dijous 8 d’octubre, inclòs.

ORISTÀ_EXPOSICIÓ: TOT UN MÓN DE PEDRA SECA. En 
les Jornades Europees de Patrimoni 2020. A la Sala 
Polivalent d’Oristà. De 11h a 13h i de 16h a 18h

SANT FELIU SASSERRA_ VISITA GUIADA: LA TÈCNICA DE 
PEDRA SECA. A les 11 del matí al carrer de les Alzines.  
Requereix inscripcions: turisme@consorci.llucanes.cat

PRATS DE LLUÇANÈS_ RUTA: ESPAIS DE MEMÒRIA. Passe-
jada guiada amb Àngels Pujol, arqueòloga. Amb sortida i 
arribada a l’ermita de Sant Sebastià. A les 5 de la tarda.

OLOST_ ESPAI ACTIVA’T: VISITA AL JACIMENT DE PUIG 
CIUTAT. De 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del matí.

PRATS_HOMENATGE AL PRESIDENT COMPANYS. Acte 
unitari. Lectura de poesia i llançament de salves. A les 
9 del vespre a l’esplanada de Lurdes.

ALPENS_ FESTIVAL DE TEATRE ESCENA DE TARDOR: 
P.A.U. PAISATGES ALS ULLS de Carolina Llacher. A les 
7 de la tarda al Casino. 

PRATS DE LLUÇANÈS_ Sessió presencial i telemàtica per 
presentar els projectes dels primers pressupostos parti-
cipatius de Prats de Lluçanès.

OLOST_ ESPAI ACTIVA’T: VISITA AL JACIMENT DE PUIG 
CIUTAT. De 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del matí.

PERAFITA_ CICLE INTRÚS 2020: DELIGHT. A 2/4 d’1 del 
migdia al Jardí de les Alzines.
PRATS_ PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “MILICIANES” i 
conversa posterior amb Gonzalo Berger, autor d’aquest 
documental i del llibre “Les milícies antifeixistes de Ca-
talunya”. A les 6 de la tarda a la sala d’actes de l’Espai. 
Cal inscriure’s a erc@pratsdellucanes.cat.

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

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

Dj 8 d’octubre> SBG (Aliberch)
Dv 9 > OLOST (Barnolas)   
Dss 10 >OLOST (Terricabras)
Dg 11 > Matí PRATS 
               Tarda OLOST (Terricabras)  
Dll 12> PRATS (Arumí)
Dm 13> OLOST (Urgell) 
Dmc 14> PRATS (Euras) 
Dj 15> SGB (Atlàntida)
Dv16> OLOST (Ausa)
Dss 17> PRATS (Pou)
Dg 18> PRATS (Ylla)
Dll 19> SGB (Tanyà)
Dm 20> OLOST (Vilaplana)
Dmc 21> PRATS (Aliberch)



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...

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 (nou!): 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 CREU

LA 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%

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

ST. BOI



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...

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! 

NOU AL 
DIRECTORI!

TROBAREU EL BAR-
RESTAURANT CAL 

LILA A LA SECCIÓ 8
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 » 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)

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

 » PACK DE TINTA IMPRESORA EPSON 
T0895 ( la del mono ). T.: 695505867 
(R90/01)

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

 » ARMARI DE REGAL que es pugui tancar 
bé per guardar material del Teatre El Ca-
sino d’Alpens. T.:690385122 (R90/02)

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

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)

 » MAQUINA DE COSIR OWERLOCK DE 5 
FILS. Marca Pegasus. Molt bon estat. 
350€. T.: 690 294 655 (R490/03)

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

ES BUSCA

ES LLOGA

ES REGALA

ES VEN EL TEMPS QUE HA FET_ Del 22 de setembre al 6 d’octubre

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

22 23.1 11.6 0.2 23.9 11.6 0.2 24.3 14 0 21.7 11.9 0.0 21.0 11.5 0.2
23 24.5 11.3 0.0 25.4 10.4 0.0 26.5 11.4 0 23.3 11.9 0.2 23.2 11.5 0.2
24 22.4 11.7 0.0 23.1 10.7 0.0 24.2 12 0 21.5 12.6 0.0 21.3 11.6 0.0
25 17.8 8.4 0.0 18.2 5.4 0.2 20 12.7 0 16.7 6.8 0.0 16.9 5.3 0.4
26 17.7 3.8 0.0 18.3 3.1 0.2 20.5 4 0.5 17.5 5.5 0.0 15.2 4.4 0.4
27 17.1 7.8 0.0 16.5 6.1 0.0 19.5 8 0 16.2 7.9 0.0 16.6 5.3 0.0
28 21.1 6.6 0.0 21.7 6.0 0.0 23 7 0 19.7 6.9 0.0 20.2 5.8 0.0
29 22.9 6.7 0.0 23.3 5.6 0.0 25 7.1 0 21.1 8.1 0.0 20.9 8.3 0.0
30 23.9 7.6 0.0 24.7 6.3 0.0 25.4 7.2 0 21.8 9.6 0.0 22.4 7.9 0.0
1 23.5 9.6 0.0 24.0 7.4 0.2 25.2 9.4 0 22.3 11.4 0.0 21.6 9.7 0.4
2 14.6 6.0 13.2 15.0 5.8 15.6 16.5 10 15 14.0 6.2 25.2 13.4 5.6 17.4
3 13.3 4.2 0.0 15.0 4.1 0.2 14.7 7.2 0 13.1 3.9 0.2 13.1 3.1 0.0
4 15.6 3.6 0.0 16.6 2.1 0.0 18 4.8 0 14.5 4.9 0.0 14.5 4.4 0.0
5 18.0 3.1 0.0 18.9 1.9 0.2 21 3.2 0 16.7 3.6 0.0 16.4 3.7 0.2
6 21.1 5.5 0.0 22.0 4.6 0.0 22.6 6 0 20.1 6.9 0.0 20.2 6.7 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_  23 de setembre 26,5

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST _ 5 d’octubre 1,9 “Any de rovellons,
neu fins als collons” 

4 d’octubre, cel al migdia a Sant Boi del Lluçanès// F: JMCASTRO
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