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Concentració davant l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars. aquest dimecres.// F: JBE
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Concurs de versions 
del “Fum, fum, fum”

Llum i creació a l’Itineràncies 2020 
L’Ajuntament de Prats convoca el primer concurs de 

versions del “Fum, fum, fum”. Aquesta cançó de Nadal 
està molt vinculada amb el municipi pradenc, ja que 
com explicava Roser Reixach al seu article publicat a 
l’especial de Nadal de LaRella de l’any 2006, va ser el 
veí de Prats Joaquim Pecanins qui la va compilar en 
un recull de cançons de Nadal a principis del segle XX.  

L’Ajuntament de Prats, juntament amb Òmnium 
Cultural Osona -  El Lluçanès, convoquen el concurs 
amb la voluntat de “donar suport a la cultura en uns 
moments gens fàcils” tal com explica el regidor de Fires 
i Festes, Isaac Romero. 

El concurs està obert a professionals o amateurs, 
siguin solistes o grups, i cal inscriure’s prèviament a 
la web del concurs. El dia 13 de desembre s’anunci-
aran els finalistes a través dels canals del consistori 
pradenc, i en el marc de la Festa Major de Sant Vicenç 
es farà l’entrega de premis. Aquests varien segons la 
categoria. Així la millor versió professional rebrà un 
premi de 600€ i la gravació d’un videoclip a Prats, i la 
versió amateur guanyarà 150€ i la possibilitat d’actu-
ar dins la programació nadalenca del municipi, en el 
cas que les mesures sanitàries ho permetin.//CFU 

Surten els Brots del Cantilafont

L’organització del Cantilafont 
no s’ha quedat de braços plegats 
davant l’anul·lació de la vuitena 
edició del Cantilafont, provocada 
per la pandèmia de la Covid-19. 
Del festival que no ha pogut ser 
n’ha sorgit la iniciativa Brots 
del Cantilafont, un petit cicle 
hivernal nascut de la necessitat 
de reinventar-se i buscar un nou 
format adaptat a les condicions 
actuals. Una manera de seguir 
apostant per la cultura i pel te-
rritori, perquè com diuen des de 

Tot i la incertesa de si es po-
drà celebrar, l’artista pradenca 
Ada Vilaró, afirma que “no po-
dia estar-me de braços plegats”, 
i ha preparat una vegada més 
el festival Itineràncies, que se 
celebrarà el diumenge 6 de des-
embre. Enguany, des de la mi-
rada dels infants i la gent gran, 
s’omplirà de contingut, conscièn-
cia i veu el que significa la llum 
en temps de foscor.

L’espectacle, que s’introduirà 
una setmana abans en un vídeo 
que es podrà veure a les xarxes 
de l’Ajuntament de Prats, serà 
el diumenge 6 de desembre a 
2/4 de 5 de la tarda a l’ermita 
de Sant Sebastià. De fet, per Vi-
laró, aquesta és la segona part 
de l’obra que va fer durant el 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Pol Asensi

l’organització “la cultura és se-
gura i necessària.”

El cicle Brots del Cantilafont 
tindrà lloc el cap de setmana del 
19 i 20 de desembre (dissabte i 
diumenge) a Sant Bartomeu del 
Grau, municipi on s’havia de 
celebrar l’edició d’enguany del 
Cantilafont. L’espai escollit és 
les antigues naus de la Puigne-
ró; la plaça Nova com espai ex-
terior i la nau del carrer de Dalt 
acollirà les activitats d’interior. 
El projecte segueix apostant per 
la cultura emergent i per mos-
trar propostes de qualitat al 
Lluçanès. 

El cicle Brots combinarà les 
arts escèniques i música en 
els dos espais. Les activitats 
del migdia es faran a l’exterior 
i les de la tarda a l’interior. 
L’aforament serà limitat per 
garantir l’acompliment de les 
mesures de prevenció marcades 
per l’administració. La venda 
d’entrades serà en línia i co-
mençarà d’aquí pocs dies. Tam-
bé d’aquí poc es començaran a 
saber els noms del cartell del 
cicle Brots.//Red

confinament “Sí de llum”, quan 
es va il·luminar el campanar de 
l’ermita. Amb diferents altaveus, 
es podrà sentir poemes i textos 
que Vilaró ha creat les últimes 
setmanes amb els alumnes de 
6è de les escoles, i també amb la 
gent gran del poble.

Per altra banda, durant el 
matí i al vespre del mateix dia 6, 
l’Itineràncies s’obra a la creació 
artística. “És important que els 

processos de creació també arri-
bin al món rural, que hi puguem 
donar la nostra mirada”. Així, 
durant el matí, es podrà seguir 
un passacarrer musicat amb la 
companyia Pau Palaus, així com 
un espectacle de Miquel Barce-
lona i Helena Gispert als jard-
ins de Cal Bach. L’Itineràncies 
2020, acabarà al vespre, amb un 
espectacle de circ i música a la 
sala polivalent.//

“La cultura 
és segura i 
necessària.”

NOTÍCIES

NADAL ESPECTACLE

ESPECTACLE

 L’Ada Vilaró amb els alumnes de 6è de l’’escola Lluçanès.// F: TWITTER ESCOLA  LLUÇANÈS

 L’espai escollit per fer Els Brots// F:EFREIXA
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LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila

SANT MARTÍ D’ALBARS
Per_ Lluc Corominas Peraire

NOTÍCIES

Prats, Oristà i Olost sumen una 
quarantena de casos de Coronavirus 

L’ajuntament de Sant Martí obliga a 
aterrar el dipòsit d’aigua de la gasolinera

Prats ha sumat 17 casos nous de 
coronavirus confirmats per PCR 
durant les últimes dues setmanes, 
mentre que el municipi d’Oristà, 
que també inclou la Torre, n’ha 
registrat 13, i Olost n’ha registrat 
9. Durant aquesta quinzena, a 
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Llu-
çanès també s’hi han detectat 125 
nous casos sospitosos de tenir la 
malaltia. En total, des de l’inici de 
la pandèmia fins ara hi ha hagut 
182 casos positius i 1.417 de sospi-
tosos a l’ABS Lluçanès, que inclou 
els municipis de Prats, Olost, Llu-
çà, Perafita, Sant Bartomeu, Sant 
Martí, Oristà i Merlès.

La benzinera de Sant Martí 
d’Albars, activa des d’aquesta 
tardor, ha patit les primeres 
modificacions. El dipòsit d’ai-
gua, un gran bloc de formigó 
establert a una de les bandes 
del solar, ha estat aterrat en les 
últimes setmanes perquè “no 
s’ajustava a les mides que de-
terminava el projecte.”, segons 

Tot i que les dades continuen 
sent altes, són millors que les regis-
trades durant la tendència anteri-
or. En el conjunt del país la situació 
de la pandèmia també ha millorat i 
el departament de Salut considera 
que ja s’ha superat el pic de la sego-
na onada. Una millora epidemiolò-
gica que permetrà reobrir els bars 

informa l’alcalde del municipi, 
Ramon Padrós. L’Ajuntament 
va obligar a la propietat del ser-
vei a enderrocar el dipòsit i va 
requerir, a la mateixa propietat, 
que “aquest s’ajustés al que con-
templava el projecte inicial” as-
segura Padrós. 

Paral·lelament, segons infor-
ma el mateix batlle, les mesures 
cautelars demanades per l’Ajun-
tament d’Olost han estat deses-
timades. En la denúncia inter-
posada pel consistori d’Olost es 

demanava l’aturada de la cons-
trucció de la gasolinera fins que, 
el procés judicial referent a la 
mateixa acusació, no tingués un 
veredicte. Davant d’això, l’alcalde 
d’Olost, Josep Maria Freixanet, 
afirma que, la negativa per part 
del jutge “ja ens l’esperàvem”. 

Amb tot, l’alcalde de Sant 
Martí, Ramón Padrós, reitera 
la seva defensa al projecte i as-
segura que l’important és que 
“tiri endavant el projecte i doni 
feina”.//

LA COLUMNA

Vigilar
i ser vigilats

Ara que tinc temps d’estar per Perafita, més 
que res perquè el teletreball et permet triar on 
vols posar la cadira i sempre que puc  m’escapo 
cap al Lluçanès, m’he adonat de la sort que te-
nim de La Rella. No és el mateix mirar-te-la des 
de lluny —posem per cas Barcelona— i llegir dos 
i tres exemplars de cop, tants com et guarden 
i et fan arribar els amics i familiars quan vas 
de visita a casa, que tenir-la el mateix dia que 
surt publicada —sempre hi ha, és clar, el recurs 
digital i el PDF—, un moment gratificant per la 
novetat i per l’actualitat, que és el que distingeix 
el periodisme de la literatura, fins i tot quan la 
periodicitat no és diària sinó setmanal o quinze-
nal, com acostuma a passar amb la premsa de 
proximitat.

No ho dic per fer-ne publicitat ni per corpora-
tivisme: parlo com a lector que vol i necessita 
estar informat d’allò que passa a la seva terra 
i agraeix alhora la informació de servei, impres-
cindible com a guia i promoció de tot el que es fa 
i es troba al Lluçanès. No s’ha de confondre amb 
la propaganda, ni amb els canals de la comunica-
ció corporativa, sinó que es tracta de triar i con-
textualitzar el que és rellevant, distingir entre 
la notícia i l’anècdota, feina que demana vocació, 
dedicació i formació; no cal oblidar-ho avui que 
tothom se sent periodista, et diu el que has de 
posar i el que no i et pot desautoritzar per les 
xarxes socials, un bugader on es barreja la veri-
tat i la mentida.

Tampoc és el mateix escriure-hi com a colum-
nista que fer la revista, tasca desagraïda perquè 
difícilment se’n pot viure i, en canvi, només porta 
maldecaps: s’han d’encarregar, editar i compagi-
nar els textos; buscar anunciants; assegurar-ne 
la difusió i distribució i després aguantar la ira 
de a qui no li ha agradat el que ha sortit. Aques-
ta feinada desgasta i crema als que se’n cuiden, 
convertits en sac de tots els cops, fins al punt que 
al final ja no queda ningú que se’n vulgui fer càr-
rec. És el que té parlar de gent que et trobes pel 
carrer i de coses que no tothom vol que se sàpi-
guen o de les que hi ha diferents versions. Ho dic 
perquè tinc la sensació que creix l’interès pel que 
diu La Rella i decreix l’interès per cuidar-se’n.

Hauríem de trobar la manera d’assegurar-ne 
la continuïtat a partir de l’idea que una bona 
revista necessita de periodistes, o de gent que 
li agradi l’ofici, i no de portaveus dels poders 
fàctics. Estaria bé mimar els que fan La Rella 
perquè són els que vigilen i no els que s’han de 
sentir vigilats.//

Ramon
BESA

i restaurants aquest mateix dilluns 
i posar en marxa un nou pla de de-
sescalada que preveu quatre fases 
de restriccions en funció de la mi-
llora dels indicadors. En qualsevol 
cas, sembla segur que per les festes 
de Nadal seguiran vigents prohibi-
cions com ara el límit de 10 perso-
nes per a les celebracions a casa.//

El cos d’Agents Rurals va denunciar la setmana 
passada en una zona agrícola de Prats una persona 
que tenia ocells fringíl·lids per a cant sense cap auto-
rització. A més de la denúncia, els agents van comis-
sar cinc caderneres que, segons han explicat a través 
de les xarxes socials, creuen que es podien utilitzar 
com a reclams per a la caça d’ocells.

La caça amb vesc de petits ocells cantaires d’espè-
cies protegides és una pràctica prohibida per la Unió 
Europea, però que es practicava fins fa pocs anys 
en zones de la Catalunya Central com el Lluçanès. 
A Prats, concretament, segueix activa la Societat 
Ocellaire de Prats de Lluçanès, malgrat que la seva 
activitat s’ha vist afectada des que el 2016 el departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va 
deixar d’emetre permisos per a la captura de cader-
neres, passerells, pinsans i verderols, quatre espècies 
d’ocells fringíl·lids que tradicionalment es fan servir 
en concursos de cant com el que es continua celebrant 
al poble pels volts de la Festa Major.//FV

Denunciat per tenir 
ocells de cant a Prats

MUNICIPAL

A judici per violar una 
nena de 13 anys a St. Boi
L’Audiència Provincial de Barcelona jutjarà la 
setmana vinent un jove acusat de violar una nena 
de tretze anys a Sant Boi de Lluçanès, segons ha 
avançat Osona.com. El portal ha tingut accés a 
les qualificacions de la Fiscalia on es recull que 
els fets van tenir lloc el passat març de 2017 quan 
l’agressor, que aleshores tenia 27 anys, va quedar 
amb la menor a Sant Boi després de contactar-hi 
per Instagram.
Segons el text citat per aquest mitjà, malgrat el 
rebuig de la víctima hi va haver penetració oral, 
vaginal i anal sense preservatiu. A més, el pro-
cessat era coneixedor que li doblava l’edat a la 
nena. En el mateix escrit la Fiscalia l’acusa d’un 
delicte d’agressió sexual a una menor i li demana 
tretze anys de presó. També reclama la prohibició 
d’apropar-se a la víctima al seu domicili, feina o 
llocs que freqüenta a una distància de mil metres, 
així com la prohibició de contactar-hi durant ca-
torze anys.//Red

CAÇA JUDICIAL
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NOTÍCIES

L’ampliació ha despertat un sentiment de rebuig que fa 20 anys que es manté latent entre les poblacions properes a la planta

 Una de les pancartes que han penjat aquesta setmana al trencant de Beulaigua.// F: LC

“Entitats i 
veïns pre-
paren una 

mobilització 
pel pròxim 

diumenge 29 
de novembre”

SANT MARTÍ D’ALBARS
Per_ Jordi Borralleras i Lluc Corominas

El projecte d’ampliació de Fumanya revifa la pressió veïnal per demanar-ne el tancament

L’anunci de l’ampliació de la 
Planta de Compostatge de Fu-
manya, que passaria (comptant 
la totalitat del terreny ocupat) 
de 19.536 m2 a 34.950,95 m2 i li 
permetria tractar fins a 23.000 
tones més de residus a l’any, ha 
provocat una forta oposició veï-
nal i institucional per part dels 
Ajuntaments del Lluçanès.

Hores després que se sabés la 
notícia sobre l’ampliació, dife-
rents col·lectius del Lluçanès ja 
van posar-se en marxa per mos-
trar el seu ferm rebuig a la modi-
ficació que preveu la Planta. La 
Comissió SOS Lluçanès, que es 
mobiltiza des de l’any 2003 re-
clamant el tancament de la plan-
ta, va publicar a les seves xarxes 
socials un comunicat fent clares, 
novament, les seves demandes i 
emplaçant a la població de la co-
marca a enviar al·legacions con-
tra el projecte.

La Truja Negra, l’assemblea 
anticapitalista del Lluçanès, 
també feia ressò, via xarxes soci-
als, del seu posicionament contra 

la planta i animava a la població 
a moure’s en contra i demanava 
el posicionament clar dels dife-
rents ajuntaments del territori.

Segons informa l’alcalde de 
Sant Martí, Ramon Padrós, fins 
al dimarts 15 de novembre, el 
consistori hauria rebut unes 160 
al·legacions en contra de l’am-
pliació de Fumanya, fetes per 
particulars, arran de la crida 

d’aquests col·lectius.
Per altra banda, col·lectius 

de les comarques veïnes com el 
Grup de Defensa de la Natura 
del Berguedà i el Grup de Defen-
sa del Ter, que també lluita des 
de fa anys per un cas semblant 
al municipi de Manlleu referent 
a la Planta de Compostatge de 
Fervosa, també van mostrar la 
seva oposició a l’ampliació.

ELS MOVIMENTS SOCIALS PRE-
PAREN MOBILITZACIONS

Dimarts 17 al vespre, se cele-
brava una assemblea oberta a 
Santa Creu de Jutlgar, un dels 
pobles afectats per les pudors 
que emet Fumanya i que, histò-
ricament, ha rebutjat la instal-
lació, per tal d’acordar accions 
per reivindicar el tancament de 
Fumanya, comptant amb la col-
laboració de diverses organitza-
cions socials que s’hi han oposat 
públicament.

La cinquantena de persones 
que van acudir a la cita van con-
cretar una concentració davant 
l’Ajuntament de Sant Martí 
d’Albars el dimecres al vespre i 
una segona manifestació el diu-
menge 29.

Durant els quinze dies posteri-
ors a la publicació de la notícia, 
han aparegut pintades i pancar-
tes escampades per diverses zo-
nes al voltant de la Planta de Fu-
manya. Algunes pintades, però, 
com les que hi havia al llarg de la 
carretera BV-4342, que comuni-
ca Santa Creu amb Santa Eulà-
lia, s’han esborrat des del Servei 
de Manteniment de carreteres.
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L’ampliació ha despertat un sentiment de rebuig que fa 20 anys que es manté latent entre les poblacions properes a la planta
Les pintades van arribar fins a 

la seu del Consorci del Lluçanès. 
“Consorci, amb qui esteu? Amb el 
poble o amb l’elit?” i “Neutralitat 
és complicitat! No a l’ampliació 
de Fumanya”, deien. La Truja 
Negra va reivindicar les pintades 
per Twitter després de conside-
rar que el comunicat emès pel 
Consorci el dia de l’anunci d’am-
pliació de la planta no es posicio-
nava prou fermament en contra. 
El col·lectiu, a més, recordava la 
posició “neutral” de l’ens davant 
la construcció de la benzinera que 
s’ha instal·lat al mateix munici-
pi, Sant Martí d’Albars, malgrat 
l’oposició de diversos col·lectius.

Al llarg d’aquesta setmana, di-
versos ajuntaments materialitza-
ran la seva oposició al projecte a 
través de plens municipals i al-
legacions tècniques, després que, 
des d’un primer moment, molts 
ja mostressin públicament el seu 
rebuig al nou projecte.

Des del consistori de Sant Mar-
tí, municipi on s’ubica la Planta 
de Fumanya, l’alcalde Ramon Pa-
drós manifesta que “l’Ajuntament 
de Sant Martí està totalment en 
desacord amb l’ampliació de Fu-
manya”, posició que, segons con-
firma Padrós, ja ha fet arribar a 
la delegada de la Generalitat a la 
Catalunya Central, Alba Camps, 
i al Cap de Secció de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Ca-
talunya Central, Ricard Torres.

Aquest dimecres 18, l’Ajunta-
ment de Sant Martí s’ha reunit 
en un ple ordinari que s’havia 
de celebrar la setmana següent, 
però s’ha avançat arran de la pe-
tició, per part del regidor d’Inde-
pendents de Sant Martí d’Albars, 
Jordi Soler, de celebrar un ple 
extraordinari en aquesta data. 
Segons Padrós, en aquest ple, es 
farà públic l’acord municipal con-
tra l’ampliació de Fumanya.

Padrós assegura que “va ser en 
l’anterior mandat que es va donar 
el vistiplau a l’empresa per tirar 
endavant el Pla Especial Autònom 
que considera l’activitat un interès 
general.” Ara bé, matisa que, des 
d’un consistori “no es poden dene-
gar tràmits a qualsevol iniciativa 
privada, perqùe et poden portar als 
jutjats per obstrucció”.

Des d’Olost, l’alcalde Josep 
Maria Freixanet, reitera l’oposi-
ció del consistori i es reafirma en 
la idea de la necessitat del tanca-
ment de la planta. Assegura que 
estan treballant en “al·legacions 
tècniques amb especialistes”.

L’Ajuntament de Perafita tam-
bé celebrarà un ple municipal 
aquest dijous. Des de l’oposició, 
el grup Poble Actiu de Perafita 
(PAP) anuncia que presentaran 
una moció que portarà com a 
nom “El Lluçanès no és un abo-
cador”, encaminada a mostrar el 
seu rebuig a la Planta de Fuma-
nya. Des del mateix grup, asse-
guraven dimarts en l’assemblea 
oberta, que cediran els 150€, que 
els pertoca per assistir al ple, pel 
finançament de la campanya en 
contra Fumanya. Des de l’equip 
de govern, l’alcalde Ramon Ca-

sals, assegurava, dimecres al 
matí, que el seu equip “n’havia 
de parlar” sobre l’adherència a 
la moció presentada pel PAP.

L’Ajuntament de Lluçà, tam-
bé anuncia un ple municipal pel 
dimecres de la setmana vinent, 
en què, segons informa la seva 
alcaldessa Eva Boixadé, es “pre-
sentarà una moció” i es “faran 
al·legacions” en oposició a la 
planta.

Paral·lelament, des del Con-
sorci segueixen amb la feina per 
presentar al·legacions conjun-
tes entre tots els Ajuntaments 
que el formen, tal com va anun-
ciar. A dia d’avui, segons fonts 
properes al Consorci, aquestes 
al·legacions ja s’haurien co-
mençat a posar en marxa amb 
l’ajut d’especialistes ambientals 
i jurídics, i s’esperen diverses 
reunions entre alcaldes per ar-
ribar a acords mutus durant les 
setmanes vinents, abans que 
finalitzi el termini d’audiència 
del projecte en què es poden 
presentar al·legacions (iniciat 
des del 25 de setembre, segons 
informa Ramon Padrós, alcal-
de de Sant Martí d’Albars) que 
acaba el 30 d’aquest mes.

XAVIER FUMANYA CRITICA LES 
MOBILITZACIONS

Durant els últims dies, el ge-
rent de l’empresa Xavier Fu-
manya no ha pogut atendre les 
preguntes d’aquest mitjà per pro-
blemes d’agenda, però es remet a 
les informacions que ha fet públi-
ques al llarg de les darreres set-
manes. Fumanya assegura que 
les pudors del passat estiu són 
excessives perquè la pandèmia 
ha endarrerit l’arribada de les 
teles que cobreixen els residus. 
A més, el gerent de la planta ex-
plica que el Pla Especial que en 
permet l’ampliació no és imme-
diat, ja que a partir d’ara s’ha de 
desenvolupar i desplegar tot el 
projecte de mica en mica. Fuma-
nya explica que “si, per exemple, 
veiem que l’augment de tones a 
tractar no és possible per algu-
na raó, ho comunicarem”, i troba 
“absurdes” les manifestacions i el 
rebombori que l’anunci ha causat. 
“La planta pot fer moltes coses de 
cara a la comarca del Lluçanès, i 
criticar-la sense haver-la vist ni 
conèixer-ne el funcionament no 
té lògica”, afegeix el gerent.

En el tancament d’aquesta Re-
lla, el dimecres a la tarda, encara 
no s’havia pogut accedir a les ac-
tes públiques dels diferents plens 
municipals.

Malgrat no tenir aquesta infor-
mació, és clara la ferma oposició 
que ha generat l’anunci de l’am-
pliació de la planta de compostat-
ge de Fumanya a la població llu-
çanesa i ha reanimat la lluita que 
en demana el tancament. Vint 
anys després, el conflicte revifa 
i torna a agafar protagonisme al 
Lluçanès, i de ben segur que els 
dies vinents la comarca viurà mo-
bilitzacions i força moviment ad-
ministratiu al voltant de la plan-
ta de Fumanya.//

Assamblea oberta celebrada al vespre del dimarts 17 a Santa Creu de Jutglar.// F: LC

“Padrós 
assegura 
que va ser 

en l’anterior 
mandant 

quan es va 
donar el 

vistiplau a 
l’empresa 
per tirar 
endavant 

l’ampliació”

“Xavier 
Fumanya 

troba absur-
des les mani-
festacions i 

el rebombori 
i diu que la 
planta pot 
fer moltes 
coses de 

cara a la 
comarca del 
Lluçanès”

El projecte d’ampliació de Fumanya revifa la pressió veïnal per demanar-ne el tancament
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MUNICIPAL

Montse Rubau entra 
a l’executiva de JxCat 
d’Osona i el Lluçanès

Torna el gran Recapte 
d’Aliments al Lluçanès

El projecte per instal·lar no-
ves zones educatives i de lleure 
a la zona verda de la recta del 
camp de futbol, entre els carrers 
Mateu Garreta i mossèn Isidre 
Castells, ha guanyat les votaci-
ons dels primers pressupostos 
participatius de Prats, que es 
van tancar aquest diumenge. El 
projecte, consistent en crear un 
“camí educatiu” entre el nucli 
urbà i la zona esportiva i escolar, 
ha obtingut 157 vots. En total, al 
procés participatiu hi han pres 
part 278 persones (un 12,2% 
dels majors de 16 anys) que han 
pogut donar el seu vot per a un 
màxim de 4 projectes. 

Ara l’Ajuntament hi destinarà 
10.000 € per construir una zona 
de pícnic, una zona lúdica, i una 
zona enjardinada i sorral. El re-
gidor de Participació de Prats, 
Isaac Romero, considera que el 
procés ha tingut una “molt bona 
participació” i explica que l’equip 

de Govern ha decidit tirar enda-
vant també la segona proposta 
més votada, que consisteix en il-
luminar els passos de vianants 
per millorar-ne la seguretat. 

“Molta gent hi ha volgut parti-
cipar i ja està pensant propostes 
per a l’any vinent”, explica Ro-
mero, que destaca que s’amplia-
rà el pressupost un 20%. 

Els pressupostos participatius de Prats 
s’estrenen amb un 12% de participació

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

 F: CFU

La regidora de Junts per Alpens Montse Rubau ha 
estat escollida com a responsable de política mu-
nicipal de la nova executiva de Junts per Catalun-
ya a Osona i el Lluçanès, que es va votar durant 
el primer cap de setmana de novembre. Dels 169 
associats al partit de Carles Puigdemont a les co-
marques del Lluçanès i d’Osona, 106 van partici-
par a la votació i un 74,5% van avalar Rubau, que 
era l’única candidata lluçanenca. La nova executiva 
l’encapçala Enric Roca, de Cantonigròs, i la formen 
11 persones. Rubau és diplomada en magisteri i 
mestra de primària, i l’any 2019 va ser la candidata 
de Junts per Alpens a l’alcaldia.//FV 

El Gran Recapte d’Aliments servirà per col·laborar 
amb el banc d’aliments de la comarca, el Rebost del 
Lluçanès, que actualment dóna assistència a unes 
40 famílies. Per adaptar-se a les mesures de pre-
venció de la Covid-19 enguany s’ha ideat un siste-
ma de compra de tiquets (de 3 i 5€) que es podran 
adquirir als establiment de la comarca. Amb els di-
ners recaptats el Rebost del Lluçanès comprarà els 
aliments i productes necessàries al mateix establi-
ment on s’han venut els tiquets.//Red

POLÍTICA

SOLIDARITAT

POLÍTICA
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L’estança excavada aquest any: envà de fusta (1), pilars de fusta de la porta (2), restes de l’àmfora (3), paret restaurada (4)//
 F: PUIGCIUTAT.COM

LA TORRE D’ORISTÀ
Per_ Jordi Freixa Oliveras

La història de Puig Ciutat con-
tinua creixent dos-mil seixan-
ta-nou anys després de la seva 
destrucció, l’any 49 a.C. La cam-
panya d’aquesta tardor ha tret a 
la llum més estructures crema-
des d’un dels grans edificis del 
jaciment. Unes troballes que ens 
apropen a l’ús que devia tenir en 
el sí de la ciutat romana.

 
UNA BOTIGA OBERTA AL CAR-

RER?
La campanya de l’any passat 

va resseguir part de les parets de 
la planta d’aquesta construcció, 
de la que temps enrere ja s’havia 
museïtzat una de les seves ha-
bitacions. Enguany, l’equip s’ha 
centrat en l’habitació del costat, 
d’uns 14 metres de llargada, que 
ha resultat ser molt fructífera. 
Com expliquen els arqueòlegs di-
rectors de l’excavació Àngels Pu-
jol i Robert Tamba, podria haver 
sigut una botiga amb una ober-
tura directa al carrer: “hi ha un 
marxapeu que divideix el carrer 
de l’estança, i també hi ha dues 
pedres rodones més elevades, que 
segurament són els suports dels 
pilars on es recolzaria la coberta, 
dibuixant un porxo”.

A l’estança també hi van trobar 
un envà de fusta que podria sepa-
rar diferents parts de la botiga, o 
bé fins i tot dibuixar botigues in-
dependents, una construcció feta 
amb “pals verticals, travessers i 
de reforç clavats amb claus d’uns 
20 cm (opus craticum)”. Com 
afegeixen, “és brutal que s’hagi 
conservat sencer. N’hi ha pocs 
exemplars a la península, perquè 
si no es cremen, es podreixen i no 
es troben”.

En la mateixa estança l’any 
passat hi van trobar set àmfores, 
recipients que normalment con-
tenien oli, vi o salaons (pasta de 
peix). En el seu entorn també hi 
han trobat 8 llavors, dues de les 
quals ja s’han pogut analitzar per 
determinar que són pinyols d’oli-
va: “que es conservi una llavor és 
cosa de l’atzar, ja que comporta 
que no hagi estat triturada i s’ha 
de cremar fins a un punt que no 
es converteixi en cendres”. Un 
equip d’experts de la Universitat 
de Lleida, liderat per la Natàlia 
Alonso, analitzarà diverses mos-
tres extretes a l’estança, i la resta 
de pinyols, per tal de determinar 
què hi havia a la hipotètica boti-
ga i a l’interior de les àmfores.

Els arqueòlegs afegeixen que 

durant els 10 anys de campa-
nya han guardat sediments dels 
punts de més interès de totes les 
habitacions investigades, que 
fins ara només han estat estudi-
ats de manera puntual. Enguany, 
i gràcies a la col·laboració amb 
l’equip de la Universitat de Llei-
da, s’analitzarà tot en conjunt, 
fet que servirà per “veure totes 
les coses que són massa petites i 
no es poden veure excavant, com 
llavors, escames de peix, micro-
fauna…”.

 
DESTRUCCIÓ A FINALS DE LA 

PRIMAVERA DEL 49 A.C.
Els arqueòlegs ja posen la mà al 

foc que la destrucció de Puig Ciu-
tat va ser durant la primavera o 
principis d’estiu de l’any 49 a.C. 
L’episodi lluçanès s’emmarcaria 
entre el setge de Massilia (Mar-
sella) i la batalla d’Ilerda (Lleida) 
en la Segona Guerra Civil Roma-
na, que va enfrontar les tropes de 
Gneu Pompeu, cònsol únic de la 
República Romana, i Juli Cèsar, 
rebel que amb aquesta guerra va 
aconseguir controlar Hispània i 
Itàlia, per convertir-se més tard 
en dictador vitalici.

Entre les dues batalles hi ha 
dos mesos de diferència, i Puig 
Ciutat és al mig, per on semblaria 
que hi passava una ruta que unia 
els dos punts: “pensem que era un 
lloc d’avituallament de l’exèrcit 
que hi havia a la Plana de Llei-
da. L’estratègia de Juli Cèsar era 
tallar els punts d’avituallament”. 
La ciutat, doncs, hauria agafat la 
funció d’avituallament, però ja 
estava construïda: “són 5,1 Ha de 
superfície i els edificis estan molt 
planificats, fets per perdurar. Si 
només s’hagués fet per acollir 
l’exèrcit, en un escenari de guerra, 

s’haurien construït més ràpid”.
Després de la batalla entre les 

dues faccions romanes, les tropes 
de Cèsar van assegurar la des-
trucció completa de Puig Ciutat 
calant foc a consciència: “pensem 
que van anar casa per casa calant 
foc. Parlant amb bombers i agents 
rurals hem descartat que l’incen-
di pugui ser només provocat des 
de fora, ja que els projectils de foc 
no haurien pogut encendre la co-
berta del sostre, que era d’argila. 
És gairebé segur que el foc es va 
iniciar des de dins”. 

El foc va acabar amb la vida 
a Puig Ciutat, i això ha servit 
perquè, en l’actualitat, puguem 
saber-ne més coses, ja que s’han 
pogut conservar les estructures 
i objectes del dia a dia dels seus 
habitants, que s’haurien perdut 
si el lloc s’hagués abandonat.

L’assentament hauria quedat 
completament destruït, però per-
què no es va repoblar mai?  Els 
arqueòlegs ho expliquen en base 
a la història: “en èpoques d’ines-
tabilitat es busquen llocs defensa-
bles (Puig Ciutat és elevat i té pre-
cipicis infranquejables en dues 
vessants), en canvi en èpoques de 
pau prioritzen les planes properes 
als cultius”.

 
LA DATACIÓ DE CREACIÓ DE LA 

CIUTAT, ENCARA PER DETERMI-
NAR

Enguany també han descobert 
que moltes estructures de Puig 
Ciutat es van construir seguint el 
peu itàlic (27,5 cm). Una mesura 
documentada de l’època republi-
cana que va servir de base per 
construir, per exemple, el temple 
capitolí del Fòrum d’Empúries al 
segle I a.C. Un patró diferent al 
peu ibèric o el romà, i que també 

Els arqueòlegs continuen reconstruint Puig Ciutat 
resseguint les empremtes del foc que la va destruir

1

3

2

4

permetrà afinar més en la deter-
minació de l’any de construcció 
de Puig Ciutat. “En l’envà de fus-
ta, la distància entre els claus és 
de 8 peus itàlics, i tot l’edifici se-
gueix aquest patró, tan els espais 
com l’amplada de les portes. Mi-
rant les de tot el jaciment, solen 
fer 1,10 metres (4 peus itàlics) o 
2,20 (8 peus)”. La muralla, cons-
truïda al damunt de les restes 
de l’assentament ibèric anterior, 
té poc gruix, cosa que havia por-
tat l’equip d’arqueòlegs a pensar 
inicialment que l’havien fet de 
pressa, però també segueix la 
mesura: fa 4 peus itàlics. L’estudi 
de l’orientació dels edificis, actu-
alment en curs, també podria ser 
determinant per acostar-nos al 
moment de fundació de l’assen-
tament, ja que a l’hora de cons-
truir una nova ciutat i aixecar-ne 
els edificis, els romans tenien en 
compte la posició del nord geogrà-
fic i de les estrelles, i aquesta can-
via al llarg del temps.  

Les troballes demostren que 
Puig Ciutat ja existia en el Bron-
ze Final/1a Edat de Ferro, al se-
gle IX-VII a.C. En les campanyes 
del 2012 i 2014 es va desenterrar 
ceràmica de Merlès, que data 
d’aquesta època. Peces de la ma-
teixa ceràmica també s’han tro-
bat al Coll de la Cirera, a prop de 
la Torre d’Oristà i a uns cinc qui-
lòmetres de Puig Ciutat. Aquest 
estiu un equip arqueològic de la 
Universitat Autònoma de Barce-
lona va fer sondejos a la zona.

 
LA CONTINUACIÓ DE L’ESTUDI
El treball a l’assentament de 

Puig Ciutat avança de campanya 
en campanya, i cada any aug-
menten les certeses, però també 
apareixen noves incògnites. En-
guany s’hi han realitzat dos pe-
ríodes d’excavació, a l’estiu, amb 
estudiants universitaris, i a la 
tardor, amb un equip de 6-7 ar-
queòlegs professionals. Aquesta 
darrera campanya ha tingut un 
cost de 33.347 € i ha comptat amb 
el finançament de la Generalitat, 
que inclou el mes d’excavació, 
una museïtzació provisional de 
l’espai excavat representant amb 
fusta les estructures excavades, 
la instal·lació d’un nou plafó, 
l’estudi posterior i la divulgació 
dels resultats, una feina que com 
reconeixen l’Àngels i el Robert, 
se sol allargar mesos. A la web 
puigciutat.com s’hi pot trobar 
tota aquesta labor condensada, 
amb recreacions en 3D d’objectes 
i edificis, així com molta informa-
ció del jaciment. La propera cam-
panya serà l’estiu que ve.//

Després de 
la batalla a 
Puigciutat, 
l’any 49 a.C, 
les tropes de 
Juli Cèsar 

haurien ca-
lat foc casa 

per casa

Enguany, 
l’equip s’ha 
centrat en 

una 
habitació 

de 14 metres 
que podria 
haver sigut 
una botiga
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Joan Roma Cunill, Borredà

El repte demogràfic. Arriba una 
gran oportunitat

El despoblament demogràfic 
i els desequilibris territorials 
suposen un dels més greus pro-
blemes de Catalunya, Espanya 
i la UE.  Per raons d’espai, uns 
poques xifres.  Espanya té 8.131 
municipis, dels quals 6.000 te-
nen menys de 5.000 habitants, 
i de tots ells, n’hi ha 1.319 que 
no arriben als 100 habitants. Sí, 
sí heu llegit bé, tenen menys de 
cent habitants. Els experts en 
diuen, “pobles moribunds”.

Catalunya té 947 munici-
pis dels quals 595 tenen menys 
de 2.000 habitants, i de tots 
aquests, 338 no arriben als 
500. Al Berguedà en tenim 6 de 
menys de 100. I pràcticament 
tots aquests petits pobles, con-
tinuen perdent població, tot i 
algunes esperances que la pan-
dèmia modifiqui algunes coses. 
Fins ara, no hi ha hagut autèn-
tiques polítiques de reequilibri 
territorial com per frenar, pri-
mer, i recuperar després la po-
blació perduda. Catalunya té un 

gran cap ( àrea metropolitana) i 
dos grans braços (costa amunt 
i avall) , la resta que vol dir tot 
l’interior és un immens territori 
en regressió. I la regressió porta 
més regressió, com tots sabem.

Què fer en les actuals circum-
stàncies? Quiets i esperar mi-
racles,  o actuar ? Evidentment 
que tots volem canviar les coses 
i recuperar atractius perduts. 

Tenim ara una gran oportuni-
tat, si se sap estudiar, preparar 
i proposar.  Els fons de cohesió 
i recuperació europeus supo-
sen una fita històrica, capaç de 
capgirar moltes realitats. S’ha 
pactat una aportació global de 
140.000 milions d’euros, 72.900 
en concepte d’ajudes directes, i 
molt immediates. 

La distribució no serà per ter-
ritoris sinó per projectes. I pro-
jectes globals, ambiciosos, ca-
paços de modificar tendències i 
impulsar oportunitats. I un dels 
que tindrà gran prioritat serà el 
lligat a la transició ecològica i al 
repte demogràfic. Es una de les 
grans oportunitats del Lluçanès, 

i amb ell, de totes les comarques 
rurals. I la cosa va en serio . 
Tant en serio, que fa pocs dies 
han nomenat Secretario Gene-
ral para el Reto Demográfico , 
en el marc del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a Francés Boya 
Alòs, nascut a Les ( Vall d’Aran).

En Francès Boya ( Paco Boya) 
ha estat diputat al Parlament 
de Catalunya, i fins el seu no-
menament, era Síndic d’Aran, 
la màxima autoritat d’aquest 
territori, autènticament enve-
jable per la seva organització i 
estructura. Doncs, bé, perquè 
tothom tingui clara la voluntat 
del govern central, en el Repte 
Demogràfic, ell serà l’encarregat 
de gestionar i impulsar les polí-
tiques en aquest camp. 

Parlem de grans inversions, i 
de canvis radicals de polítiques, 
per aconseguir infraestructures, 
equipaments i serveis en el món 
rural capaces de plantar cara al 
món urbà. Qui no aprofiti el mo-
ment, deixarà passar una opor-
tunitat històrica.//

El pilot perafitenc va disputar aquest passat cap 
de setmana, a Marco de Canaveses (Portugal), 
l’última carrera del campionat del món d’Enduro. 
La carrera va està marcada per la pluja i el fang. 
El jove pilot de Perafita va ser cinquè dissabte i va 
pujar al podi a l’última carrera del mundial en una 
lluitada tercera posició. Amb els resultats d’aquesta 
última carrera el jove pilot lluçanenc acaba 5è del 
mundial d’Enduro amb 90 punts, quedant tan sols 
a 23 punts del podi. Tomàs, content de com va anar, 
assegura que està motivat per millorar la seva mar-
ca al mundial del 2021. 

Pel que fa al campionat d’Espanya d’Enduro, 
Tomàs és líder per només dos punts, a falta de 
l’última carrera, que, si tot va bé, es disputarà el 9 
de desembre a Manresa.//CFU

POLÍTICA

Pau Tomàs acaba 5è 
del campionat mundial 
d’Enduro

MOTOR

F: PTOMÀS

Recordeu! La mida màxima per a ser publicats 
a LaRella Paper és de 3400 caràcters (espais 
inclosos). 
En el cas que excedeixi aquest límit, no en 
garantim la publicació! 

             Envieu-los a: larellallucanes@gmail.com
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L’avi m’explicava les seves vi-
vències, experiències viscudes, 
coneixements i valors que havia 
après al llarg dels anys, sumats 
als adquirits per part dels seus 
ancestres; seguint amb un tras-
pàs generacional molt valuós 
“L’herència de la saviesa”.

A la tardor em portava a bus-
car bolets, era molt jovenet però 
en edat d’absorbir informació i 
aprendre. Ell en  gaudia d’en-
senyar-me  tot allò que sabia, 
i és que aquell  amor dels avis 
cap als nets és innegable. No 
és pas que en sabés  molt de 
bolets (científicament parlant) 
però tenia valors i respecte bar-
rejats amb una petita llista de 
bolets comestibles que coneixia 
amb total seguretat com per fi-
car-los al cistell, tenia els seus 
raconets on trobar cada un d’ells 
i no massa lluny de casa. Conei-
xia com es deia el bosc o el nom 
de la casa, la riera o el torrent, 
quins arbres hi havia i de qui 
eren aquelles terres, si hi havi-
en pastures etc. Englobava més 
coses que un cistell i unes botes.

De petit li deien: “Ramon!!! 
agafa el cistell i ves a buscar bo-
lets per dinar”.

No era per oci en aquells 

Guillem Camprubí, Santa Creu de Jutglar Queta Bosch, Prats de Lluçanès

Cistells buits de valors Novembre 2020
CARTA OPINIÓ

temps, era per alimentar-se en 
una època on el menjar no era 
precisament abundant, menja-
ven de temporada i proximitat, 
es buscaven la vida i sabien que 
principalment la tardor oferia 
aquest recurs.

Sense ficar tothom al mateix 
sac, que està passant ara arreu 
del país? moda? Omplim cistells 
de likes? De fotos a Instagram 
i altres xarxes? La veritat és 
que massifiquem els boscos i els 
arrasem, emprenyem el bestiar 
i trenquem els seus filats, fem 
emprenyar pagesos, tirem dei-
xalles, cridem, aparquem mala-
ment... No tot s’hi val.

 Totes tenim dret a gaudir del 
bosc i és per això que em d’evi-
tar certs comportaments.

Personalment m’agrada anar 
al bosc tranquil, no m’agraden 
ni els crits ni els xiulets cada 
dos minuts, no m’agrada veure 
la gent sortint dels seus cotxes 
mal aparcats amb ànsies i cor-
redisses per omplir el cistell, 
no m’agrada haver de recollir 
plàstics i llaunes, no suporto fer 
dues passes dins el bosc i trobar 
una escena com si es tractes de 
la guerra del “boletnam” bolets 
trencats, girats, llençats, xu-

tats, xafats... En veure això ja 
tinc ganes de tornar cap a casa.

Em va ensenyar conceptes de 
respecte cap els bolets  i el  seu 
entorn que avui dia segueixo 
complint:

Si no saps quin bolet és o tens 
dubtes o no els veus en condi-
cions (massa corcats, florits  o 
en mal estat, massa petits..) 
observa’ls que és bonic, no cal 
arrencar tot allò que no conei-
xem per després llençar-ho. 

Que anar al bosc sigui més 
que omplir el cistell, podem te-
nir aquella curiositat de conèi-
xer l’arbre que tens al costat, 
quin ocell s’ha parat a la bran-
ca del davant, de quin animal 
pot ser la femta que hem tro-
bat... Hi ha molta més vida al 
bosc i  la podem gaudir.

 Els bolets també són éssers 
vius i juguen un paper impor-
tant al bosc, per tant ens hau-
ríem de preguntar:

Què és un bolet? Quina fun-
ció  desenvolupen dins l’ecosis-
tema del bosc? Què hi aporten? 
Quina connexió hi ha entre el 
bosc i els bolets? Com i de qui-
na manera col·laboren?  Quan i 
com es formen les espores? Po-
dem agafar-ne de totes mides? 
Cal que anem a arrasar el bosc? 
Quines causes – conseqüències 
pot tenir l’acció humana? 

El saber no ocupa lloc, for-
mem-nos i cuidem la natura.//

OPINIÓ

LA VINYETA, per Olga Molina

Aquest mes, deixeu-nos fer una reflexió…
La COVID-19 està canviant profundament el nos-

tre tarannà. Resulta preocupant que ens trobem sen-
se poder acompanyar els nostres malalts, els nostres 
avis o desitjant que ningú es trobi malament perquè 
no ens volem acostar als hospitals ni centres mèdics.

No poder abraçar, petonejar o fer carícies als nos-
tres éssers estimats ens té perduts. I més quan estan 
en situació de necessitat de rebre suport emocional.

També ens té a molts amb sensació d’estar en “pau-
sa”. No sabem ben bé que esperem, una normalitat 
que ja no serà, una vacuna que potser trigarà a arri-
bar, algú que ens expliqui com podem sortir d’aquest 
pou on hem caigut…

Però totes aquestes sensacions fan que no veiem el 
que passa al nostre voltant, la crisi ambiental mun-
dial, la fam al món, els morts al Mediterrani, els re-
fugiats patint a Grècia, les víctimes de violència mas-
clista, la crisi econòmica i la pobresa en molts sectors 
del nostre voltant, la corrupció de l’Estat i els poders 
fàctics, la disbauxa dels nostres polítics, amics i com-
panys injustament tancats o exiliats o pendents de 
judici, benzineres instaurades en zones de protecció 
natural, excés de purins i l’última notícia bomba del 
Lluçanès, la possible ampliació de la gestora de resi-
dus Fumanyà, de St. Martí d’Albars.

Seguim aquí, seguim vius i seguim combatius. 
Buscant una manera diferent de fer-nos sentir, però 
continuem lluitant per tot allò que mereix un crit de 
protesta, una mà agafar o un cor bategant i rabiós. 
No sabem quins seran els propers mecanismes per 
fer protesta, però segur que n’hi haurà i també ens 
hi trobareu. Hi ha moltes lluites per lluitar encara. 
Trobarem la manera.//
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AGENDA  

El Lluçanès es bolca 
en la Marató

El 25N es celebrarà arreu del Lluçanès

Són molts els municipis que cada any organitzen 
activitats per recaptar fons per la Marató de TV3. 
Aquest any s’han hagut d’adaptar a la situació provo-
cada per la pandemia i reinventar-se per seguir recap-
tant diners però sense fer activitats presencials.

Un dels municipis on ja fa anys que s’organitzen ac-
tivitats és Sant Bartomeu del Grau, tot i que enguany 
seran molt diferents. Així doncs, el tradicional sopar 
que es feia per la Marató, s’ha canviat per el sorteig 
de 5 paneres amb els productes cedits per diferents 
empreses del municipi, els números de les quals ja es 
poden comprar als diferents establiments del poble. 

Les diferents entitats del poble han posat a la venda 
mascaretes que els ha donat l’empresa municipal Tex-
com, els beneficis de la venda aniran íntegrament a la 
Marató. Altres entitats que s’hi han bolcat són l’AFA 
de l’Escola Bressol el Patufet, que han posat a la venda 
un calendari; l’Associació d’Empresaris, que han repar-
tit guardioles als seus establiments; el Club Esportiu 
Miraboira, que va organitzar un petit torneig de pàdel, 
i els joves i avis del poble, que van vendre castanyes i 
moniatos per recaptar fons. La Cucafera vendran les 
tradicionals Flors de Nadal els beneficis de les quals 
també aniran destinats a la Marató de TV3. 

A Sant Boi habitualment organitzaven un sopar 
solidari per recaptar fons per la Marató, enguany el 
sopar se suspèn però se sortejaran 3 grans paneres el 
diumenge 6 de desembre a través de l’Instagram de 
l’Ajuntament. Les tres paneres estan formades per 
productes cedits pels comerços locals i d’altres pobles 
del Lluçanès i Osona. Les butlletes es poden comprar 
als diferents establiments de Sant Boi i al mateix 
Ajuntament. 

A Sant Martí d’Albars també han hagut d’adap-
tar les activitats que feien cada any per la Mara-
tó, i enguany el que faran es habilitar uns punts de 
recollida de donatius a l’Església i a l’Ajuntament, 
que estaran oberts des del dia 11 fins al 22 de de 
desembre.//CFU

El 25 de novembre és el dia internacional per 
l’eliminació de la violència envers les dones. En-
guany tots els municipis del Lluçanès i el Consor-
ci han preparat una programació conjunta amb 
activitats a diferents municipis i també en línia. 
Tots els pobles del Lluçanès s’han sumat al Ma-
nifest del 25-N de la Generalitat. A partir de les 
6 de la tarda i durant tota la nit del 25 els edi-
ficis dels ajuntaments s’il·luminaran amb llum 
lila com a mostra de rebuig cap a les violències 
masclistes. 

Molts dels ajuntaments s’han adherit a la cam-
panya impulsada per l’Institut Català de les Do-
nes “Diposita aquí el teu masclisme”. Aquesta 
campanya consisteix a enganxar adhesius amb 
aquest lema a les papereres del poble. També són 
molts els pobles que durant a terme  tallers en lí-
nia d’elaboració de flors de paper de color lila els 
dies abans del 25N. Serà aquest dia quan s’ompli-
ran carrers i jardineres que s’hauran fet. 

L’alumnat de l’Institut Castell del Quer han 
organitzat un taller de trivial antimasclista amb 
la voluntat de conscienciar la població. Al mateix 
Institut també hi haurà l’exposició “Dones vícti-
mes de feminicidis a Catalunya l’any 2020” a càr-
rec del tècnic de joventut del Lluçanès. 

La lectura de poesia a Alpens i l’encesa d’espel-
mes a Sant Feliu són algunes de les altres activi-
tats que es faran al Lluçanès. A Olost es posarà 
una bústia de violències masclistes, on tothom 
qui vulgui i podrà dipositar què és per ell la vi-
olència, el dia 25 es penjarà una pancarta a la 
façana de l’Ajuntament feta amb les frases que 
hauran deixat els veïns i veïnes de poble.  

L’Àrea Bàsica de Salut del Lluçanès també se 
suma als actes del 25N amb l’exposició “Dones 
lliures de violències sexuals” que es podrà veu-

re al llarg de la setmana als consultoris d’Olost, 
Prats de Lluçanès i Sant Bartomeu del Grau. 

Per la seva banda el Consorci ha organitzat el ta-
ller “Eines Feministes per una ciberdefensa” que es 
farà el dilluns 30 a partir de les 6 de la tarda. El 
mateix ens també ha organitzat dos tallers en el 
marc de Coeducació a les aules, aquests es duran 
a terme entre el 5 de novembre i el 2 de desembre. 

LA FETILLERA CENTRARÀ LA MAJOR PART DELS 
SEUS ACTES A L’ATENEU POPULAR DEL LLUÇANÈS 

El col·lectiu feminista del Lluçanès ha preparat 
un seguit d’intervencions reivindicatives a dife-
rents pobles de la comarca al llarg del dia 25 per 
visibilitzar totes les dones que han estat assassi-
nades pel fet de ser dones.

A les 7 de la tarda les fetilleres traslladaràn 
les seves activitats a davant de l’Ateneu Popular 
del Lluçanès. En aquest espai s’hi inaugurarà un 
comptador de fusta feta a mà que servirà per vi-
sibilitzar els feminicidis que hi ha hagut als Paï-
sos Catalans al llarg d’aquest any. Tot seguit es 
llegirà el manifest conjunt firmat pels col·lectius 
feministes anticapitalistes dels Països Catalans.//

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

AL NOVEMBRE

 20 DE NOVEMBRE 

 20 DE NOVEMBRE AL 3 DE DESEMBRE 
 25 AL 29 DE NOVEMBRE

 23 DE NOVEMBRE 

24 DE NOVEMBRE

25 DE NOVEMBRE

26 DE NOVEMBRE

27 DE NOVEMBRE

6 DE DESEMBRE

4 DE DESEMBRE

OLOST_ VANITAS: ALBERT PAIRÉS. Al Centre Cívic d’Olost. 
De dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda.
OLOST_ EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA D’ABEL SERRA_  A La 
Biblioteca de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.
OLOST_ TALLER PER A L’EMPODERAMENT DE LA DONA_Els 
dijous 10 a 11.30 h a L’Espai Activa’t. Illa de l’Om Gratuït. 
Inscripcions al 93 888 02 11.
FILS I FILIGRANES. ELS REPTES DEL LLUÇANÈS_ Els dime-
cres a les 18h al Canal de Youtube del Consorci del Llu-
çanès.

CONSORCI DEL LLUÇANÈS_TALLERS SUBVENCIONATS EN 
LÍNEA_ Inscripcions www.llucanes.cat/formacio: 
_FORMACIÓ: DRETS I DEURES LABORALS BÀSICS, PREVEN-
CIÓ DE RISCOS LABORALS I SEGURETAT SOCIAL
_FAMÍLIES I PANTALLES, COM PODEM ACTUAR?
_EINES FEMINISTES PER UNA CIBERDEFENSA
_ALIMENTACIÓ INFANTIL SALUDABLE

ST BARTOMEU_TALLER EN LÍNEA: COS CONSCIENT_ A ti-
opgm@diba.cat a les 18h

ST BARTOMEU_XERRADA EN LÍNEA: SEXUALITAT SANA_ A 
tiopgm@diba.cat a les 18h

SANT BOI_ MARATÓ: SORTEIG EN LÍNEA DE PANERES_ A 
través de l’instagram de l’Ajuntament a les 18:00h

OLOST_SUGRAGISTES de Sarah Gavron_ Biblioteca en línea 
a les 19:00h

OLOST_LA SAJOLIDA PEL GRUP D’ESTUDI DE PLANTES 
SALVATGES. Bibloteca en lïnia.  A les 18:00h

OLOST_TERTÚLIA EN LÍNIA: FUT de Jim Dodge. Bibloteca 
en lïnia a les 19:00h

PRATS_PRATS SOFÀ: FEM SALUT AL LLUÇANÈS. Xerrada 
sobre les malalties cròniques en temps de Covid-19 i anirà 
a càrrec dels professionals de l’ABS Lluçanès. Canal de 
Youtube de l’Ajuntament, PratsTV. A les 18:00h

PRATS_ 25N_TALLER EN LÍNEA de flors liles de paper a 
les 18:00 h

PRATS_25N_PLANTADA DE FLORS creades al taller el 24 
de novembre per jardineres i parterres del municipi.

ST BARTOMEU_25N_CONFECCIONA EL TEU SALVASLIP_
El 24 a les 17h, el 29 a les 10h_tiopgm@diba.cat

PRATS_ 25N_LA FATILLERA: CONVOCATÒRIA I LECTU-
RA DEL MANIFEST davant l’Ateneu Popular del Lluça-
nès a les 19:00 h.

ALPENS_ 25N_POEMES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLIS-
TA_ A les 18h a la Placeta

ALS POBLES DEL LLUÇANÈS_25N_IL·LUMINACIÓ DE LES 
FAÇANES DELS AJUNTAMENTS DE COLOR LILA

PRATS_ 25N_”INTERRAIL” Teatre social i debat amb Les 
Candidates. A les 5:30 als Jardins Ca l’Andreuet.

Del 19 de novembre al 10 de desembre

Concentració de l’any 2019 a Olost.// F: LAFETILLERA



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: 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

TINTORERIACOMBUSTIBLESAUTO ESCOLA RESIDÈNCIA

13_INFORMÀTICA

11_INSTAL·LACIONS

165€
any

HI POTS SER 
PER NOMÉS...

10_ESCURA-XEMENEIES

93€
1/2 ANY

SI VOLS SER-
HI MIG ANY...

FOTOGRAFIA FUNERÀRIA QUIOSC

Publicitat LaRella!
Si et vols anunciar a les pàgines de 
la revista,  posa’t en contacte amb 
nosaltres a: 
comunicaciolarella@gmail.com

621 276 429

Truca al: 

EQUIP

REDACCIÓ_  Ferran Vila, Jordi Freixa,  Carolina Font, 
Lluc Corominas, Jordi Boralleras i Marc Viñas.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE_ Gerard Bosch. 

DISSENY, EDICIÓ I PUBLICITAT_ Laura Argilaga
edicionslarella@gmail.com

ADMINISTRACIÓ_ Carolina Font
comptabilitatlarella@gmail.com

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

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

DIPÒSIT LEGAL_ B-31.541-2001 

La redacció de la revista LaRella no comparteix neces-
sàriament les opinions dels articles que no vagin sig-
nats per la redacció o els membres d’aquesta, ni els 
continguts dels anuncis publicats a les seves pàgines.

Amb la col·laboració de:

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

19 dj SBG FARGAS
20 dv PRATS ARUMI
21 ds OLOST URGELL
22 dg Matí: PRATS 

Tarda: OLOST
EURAS

23 dl PRATS ATLANTIDA
24 dt OLOST AUSA
25 dc PRATS POU
26 dj SBG YLLA
27 dv OLOST TANYA
28 ds PRATS VILAPLANA
29 dg PRATS ALIBERCH
30 dl SBG BARNOLAS
1 dt OLOST TERRICABRAS

2 dc PRATS FARGAS
3 dj SBG ARUMÍ
4 dv OLOST URGELL
5 ds SBG EURAS
6 dg Matí: PRATS 

Tarda: SBG
ATLÀNTIDA

7 dl OLOST AUSA
8 dt SBG POU
9 dc PRATS YLLA
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FEINA  / ELS ENCANTS / EL TEMPS

 » RAMPILL DE 15 PUES DE FERRO amb 
mànec de fusta per 60€ negociables. T.: 
938 228 647 (R91/02)

 » MATALÀS DE 135 CM I SOMIER SENSE 
POTES,  quasi nou per 500€. T.: 629 
985 454 (R91/03)

 » TENDA REMOLC DE 6 PLACES per 150 
€, antiga però poc utilitzada. T.: 600 81 
58 85 (R93/03)

 » LLIT INDIVIDUAL transformable en llit 
per 2 persones, amb MOBLE a conjunt 
al voltant, 2 SOMIERS, 2 MATALASSOS, 
2 COIXINS I 1 JOC D’ESTORES D’HA-
BITACIÓ. Tot per estrenar. 2 CÀMARES 
FOTOGRÀFIQUES. ROBA I SABATILLES 
DE CICLISTA. MÀQUINA D’ESCRIURE I 
UN ASPIRADOR. Tot a bon preu. T.: 93 
856 07 14 (R93/02)

 » CASA A PERAFITA, 100M2. La planta 
superior 50m2: habitatge petit, amb 
una habitació gran, cuina i bany. Ga-
ratge de 50m2. Escala comunitaria. 
Últim carrer del poble, sense asfaltar. 
Zona molt tranquil·la. T.: 662 00 32 99 
(R93/01)

 » CITROEN XSARA 1900 Td 90cv. Any 
2000. Té 127.500 km.  Distribució i 
bomba d’aigua cambiades als 100.500 
km.  Planxa i mecànica en molt bon es-
tat, sempre ha estat aparcat de nit en 
garatge particular _T.:690 11 82 83 
(R92/01)

 » PISCINA DE XAPA 360 X 90 cm per 
11000 L. Escala i coberta inclosa per 
125 €. T.:619 56 80 84 (R92/02)

 » 9 VÍDEOS DE CONTES INFANTILS, 6 CD 
DE CONTES I 7 CD DE LA PLAY STATION 
II. Bon preu, negociable. T.: 610 786 
223 (R92/03)

 » BOMBONA DE BUTANO CAMPING GAS, 
de 4 kg color blau, plena per12 € i un 
REGULADOR DE BOMBONA DE GAS 
BUTANO, nou de bombona gran, de 
color taronja per 6 €. T.: 662 003 299 
(R92/04)

ES BUSCA

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 4 al 18 de novembre

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

4 10.9 7.6 18.0 11.6 5.2 13.8 12.2 9.0 21 10.6 7.4 22.6 9.4 5.7 23.2
5 15.9 7.6 0.0 17.0 3.9 0.2 17.8 6.4 0.0 14.4 7.2 0.0 15.4 4.7 0.2
6 12.5 12.1 0.0 16.9 10.8 0.4 17.0 9.7 0.0 14.6 10.8 1.2 15.7 9.8 1.2
7 14.6 8.4 8.6 15.5 7.7 7.2 14.0 10.7 0.5 14.4 9.4 14.6 13.6 9.6 13.2
8 16.1 6.3 0.2 16.7 4.9 0.4 17.7 9.6 0.0 15.4 7.3 0.2 16.2 5.4 0.6
9 17.3 4.4 0.0 17.9 3.0 0.2 19.1 5.4 0.0 16.1 6.4 0.4 16.3 6.5 0.0

10 16.5 4.9 0.0 17.6 3.4 0.2 18.0 5.1 0.0 15.8 7.2 0.2 16.0 6.1 0.0
11 16.3 4.3 0.0 16.8 2.3 0.0 17.3 5.0 0.0 15.3 6.1 0.0 15.7 6.1 0.0
12 16.5 4.2 0.0 17.6 2.9 0.2 18.0 3.0 0.0 16.6 5.4 0.2 17.4 5.5 0.0
13 15.7 4.8 0.0 16.7 3.2 0.2 17.2 4.3 0.0 14.9 6.6 0.0 14.9 6.4 0.0
14 16.6 3.1 0.0 17.6 1.6 0.2 17.7 2.4 0.0 15.7 6.4 0.2 16.0 5.6 0.0
15 15.7 7.0 0.0 17.2 6.5 0.2 17.3 7.0 0.0 14.8 8.9 0.0 15.8 8.0 0.2
16 12.7 8.1 0.0 14.4 7.4 0.0 15.0 7.0 inp 12.4 9.3 0.0 12.1 8.4 0.0
17 17.0 5.3 0.0 17.2 3.7 0.0 18.4 6.0 0.0 15.8 6.0 0.0 16.6 5.2 0.2
18 16.4 3.4 0.0 17.6 2.1 0.2 15.8 6.2 0.2 16.8 6.2 0.2

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_  9 de novembre 19,1

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST _ 18 de novembre 2,1 “Boira pixanera, torna-te’n enrere”

D’esquerra a dreta, l’Amadou i el Mouratou, veïns d’Oristà.

RACÓ DE LA FEINA

ELS ENCANTS

> Noia de 41 any  s’ofereix per 
NETEJAR CASES I TENIR CURA 
DE GENT GRAN_ 93 856 06 08 
(RF/1.93)

>MATRIMONI CERCA FEINA 
EN GRANJA_633 79 94 14/623 
41 75 93_ Som un matrimoni  
amb moltes ganes de treballar, 
iniciativa, responsable i amb 
bona capacitat d’aprenentatge 
(RF/1.92)

BUSCO FEINA DE...

ES REGALA

 » MÀQUINA DE COSIR OWERLOCK DE 5 
FILS. Marca Pegasus. Molt bon estat. 
350€. T.: 690 294 655 (R90/03)

 » ACORDIÓ DIATÒNIC DE SEGONA MÀ. T.: 
639 00 43 26 (R93/02)

 » VOLDRIA FER CLASSES DE TAI-TXI O 
TXI-KUNG AL LLUÇANÈS. Hi ha cap 
grup o gimnàs que en faci? Hi ha cap 
mestre/a?. T.: 607 93 55 95 (R93/01)

 » S’HA PERDUT UNA CÀMARA FOTOGRÀ-
FICA NIKON a la crta de SBG, direcció 
Perafita, entre Els Arços i el trencant de 
Sant Ponç. T.:607 912 139 (R92/02)

 » FAMÍLIA BUSCA CASA. Parella jove amb 
dues criatures busca masia per com-
prar o llogar. T.: 644 437 071/676 680 
971 labresca6@gmail.com (R91/01)

 » ARMARI DE REGAL que es pugui tancar 
bé per guardar material del Teatre El Ca-
sino d’Alpens. T.:690 385 122 (R90/02)

ES VEN

RETRATS, per Marc Viñas

 » PACK DE TINTA IMPRESORA EPSON 
T0895 (la del mono). T.: 695 505 867 
(R90/01)

Els Encants de LaRella!
Si vols vendre, llogar, compartir, 
busques alguna cosa o regales, 
escriu un correu amb l’assumpte 
“Encants” a:
larellallucanes@gmail.com
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