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NOTÍCIES

L’entitat Gaudir d’Art ha iniciat un projecte de 
museu urbà amb la intenció de “donar continuïtat 
a les intervencions artístiques en el nucli urbà de 
Prats” en aquest moment de limitació de les rela-
cions socials. Per això l’entitat vol intervenir en 
diferents bancs del poble, exposant-hi imatges re-
presentatives de les activitats teatrals i d’art visual 
portades a termes de diferents èpoques. La primera 
acció s’ha pogut veure al carrer Major, davant del 
forn de pa Vilamú. Amb el títol “Un banc per a les 
arts escèniques”, les imatges escollides serveixen 
“tant d’instrument pedagògic, com de memòria com-
partida i sobretot esperançadora”.//FVC

Just abans de les festes de Na-
dal Sant Martí d’Albars va acollir 
el rodatge d’algunes escenes d’”Els 
hereus de la terra”, que serà la se-
gona part de la sèrie “La catedral 
del mar”, produïda per Diagonal 
TV. Mentre que la primera part 
es va estrenar a Antena 3 i més 
tard la va emetre TV3 en català, 
aquesta vegada l’estrena serà a 
Netflix i TV3 també l’emetrà més 
endavant. 

“Esperarem l’estrena amb molt 
d’interès. Moltes gràcies als pro-
ductors, equip tècnic i actors per la 

L’organització del Cantilafont ja 
va avisar que no es quedaria amb 
els braços plegats després de l’anul-
lació de la 8a edició, i va crear Brots 
del Cantilafont, mantenint l’aposta 
per apropar la cultura al territori 
i donar suport als projectes emer-
gents. 

Els Brots arribaven  el cap de 
setmana del 19 de desembre amb 
un soldout a cada sessió que recom-
pensava l’esforç i la valentia dels 
organitzadors. Quatre dies des-
prés, el Festival Cantilafont rebia 
el Premi Zirkòlika a la Millor Ini-
ciativa per a la Projecció del Circ. 
Els premis Zirkòlika són els únics 
premis de circ a Catalunya, un re-
coneixement al treball artístic i a 
les iniciatives que fomenten i visi-
bilitizen el circ. El jurat del premi, 
format per membres de l’Associ-
ació de Professionals del Circ, els 
ha reconegut: “Per la seva aposta 
pel circ, per programar-lo al costat 
d’altres arts escèniques, amb una 
producció impecable i una mirada 
amb molta cura cap a l’artista i el 
públic. Treballant per la creació de 
nous públics i descentralitzant la 
programació de circ amb un festi-
val que també dona a conèixer el 
patrimoni del Lluçanès.” 

David Canal & amics va guanyar el primer con-
curs de versions de la nadala “Fum, fum, fum” ce-
lebrat al passat desembre. El grup de rumba va 
aconseguir el premi de la categoria professional, 
que consistia en 600€ i la realització d’un videoclip, 
gravat al poble de Prats, que ja va ser presentat a 
finals del 2020 als diferents canals de l’Ajuntament.

En la categoria amateur, la Coral Contratemps i 
Nassau es van adjudicar la primera plaça. El premi 
era 150€ i poder realitzar una actuació en directe 
durant el mercat de Nadal del poble, que està pen-
dent de dur-se a terme. 

Des del consistori valoren molt positivament la 
primera edició del concurs que, asseguren, serveix 
per promoure el patrimoni festiu de Prats i donar 
suport a la cultura “en uns moments gens fàcils”. 

En total van ser 14 les versions presentades: 7 en 
la categoria professional i 7 en l’amateur. De cara 
a la pròxima edició, l’Ajuntament proposa tenir en 
compte l’opció d’establir altres categories a nivell 
coral o solista.//LCP

SANT MARTÍ ALBARS
Per_ Ferran Vila

SANT BARTOMEU 
Per_ Carolina Font Usart

Inicien el “museu urbà 
del Lluçanès”

Roden a Sant Martí la segona part de la sèrie 
“La catedral del mar”, de Netflix i TV3

El Cantilafont sedueix als Zirkòlika i 
Brots triomfa a Sant BartomeuDavid Canal & amics 

guanya el concurs 
“Fum, fum, fum”

Imatges dels Pastorets organitzats pel Gall el 2004 //F:AJ.PRATS

Un moment del rodatge//F:AJ.SANT MARTÍ

Peix de la Cia Hotel Iocandi el primer dia de Brots.//F: Instagram Cantilafont

ART

MÚSICA

SÈRIES

seva simpatia i bona feina”, expli-
cava l’Ajuntament de Sant Martí 
a través de twitter. L’Ajuntament 
també avança que la sèrie es po-
drà veure el 2021 i que Sant Martí 
és l’única localització de la Catalu-
nya Central on s’ha rodat. 

“Els hereus de la terra”, inspira-
da novament de la novel·la d’Ilde-
fonso Falcones, s’ambienta a Bar-
celona, a finals del segle XIV, on 
un noi que treballa d’aprenent a 
les drassanes somia ser construc-
tor de vaixells. Els papers prota-
gonistes els encarnaran rostres 
ben coneguts de l’escena espanyo-
la: Yon González, Elena Rivera, 
Rodolfo Sancho, Mercedes León o 

ELS BROTS ARRELEN A SANT 
BARTOMEU 

L’inici dels Brots va venir de 
la mà de la Cia. Hotel Iocandi, i 
el seu espectacle Peix. Un tret de 
sortida que es pot considerar tota 
una declaració de principis de l’or-
ganització. Peix és un viatge que, 
a través del circ i entre somriures 
i respiracions contingudes, ens 
convida, des de l’absurd, a refle-
xionar sobre nosaltres mateixos i 
la petjada que deixem en aquest 
planeta. Darrere seu, Lu Rois va 
omplir de tendresa l’antiga nau 
de la Puigneró, que va acullir tots 
els espectacles. Acompanyada per 
Santi Careta, va presentar Micro-
cosmos, el seu últim treball. La 
tarda del dissabte la va omplir 
la càlida veu de la mallorquina 
Maria Jaume amb cançons que  

Natalia Sánchez, i catalana, amb 
Michelle Jenner (que ja apareixia 
a la primera part), Maria Rodrí-
guez Soto, Manel Sans o Pere Ar-
quillué.//

retraten des de la bellesa el que 
és íntim i pròxim. Tot seguit, Los 
Informals van portar Entrañas 
con patatas a sobre l’escenari, una 
combinació de teatre, dansa, mú-
sica i llums que es conjuren per 
criticar les pressions del sistema. 

El diumenge La Campistany 
amb It happens a través del mo-
viment i de la comèdia va posar 
de manifest que res ni ningú és 
perfecte. La Ludwing Band van 
tancar el migdia a ritme de les se-
ves cançons que fan de la quotidi-
anitat un espectacle. A la tarda la 
Companyia de Miquel Barcelona 
presentava Roges, un viatge ne-
cessari a la memòria de la post-
guerra. Pol Batlle i Rita Payés, 
amb una proposta preciosa i inti-
ma, van ser el final perfecte per al 
primera edició del Brots.//
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Set pobles han estat sense internet des de di-
marts 12 de gener al matí per l’avaria en un cable 
de fibra òptica al seu pas per Prats de Lluçanès. 
El tall en la xarxa de Telefònica ha afectat bona 
part de les connexions d’internet i mòbils d’aques-
ta empresa, però també d’altres companyies a qui 
presta servei. La incidència s’ha estès fins a Mon-
tesquiu, Sant Quirze de Bosora, Sora, Perafita, 
Olost i Sant Feliu Sasserra, i se suma a altres 
interrupcions en el servei, encara que més breus, 
que s’han registrat els darrers mesos.//FVC 

Salvador Franquesa, fill de Lluís Franquesa fun-
dador del Forn Franquesa, va morir el passat mes 
de desembre a l’edat de 71 anys. Franquesa es va 
posar el capdavant de l’empresa familiar l’any 1982. 
Va ser llavors quan a Perafita hi van començar a 
arribar els primers autobusos per degustar la coca. 

Sota la seva direcció el Forn Franquesa començà 
a portar les seves coques a fires i mercats d’arreu 
de Catalunya, fent cada vegada més coneguda la 
marca “Coques de Perafita”. L’any 1992 va ampliar 
la botiga original i l’obrador, al llarg dels noranta 
també va començar l’expansió del Forn Franquesa 
arreu del territori.//CFU

LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila

Mor l’empresari 
Salvador Franquesa

Cau internet per una 
avaria a Prats de 
Lluçanès

Manel Bartrons presenta 
“Y el verso cae al alma”

 Vacunació a la residiència Els Munts de Sant Boi.// F: RESIDÈNCIA ELS MUNTS

NOTÍCIES

Les residències i el personal 
sanitari, primers en la vacunació

Els usuaris i els professionals 
de les tres residències de la co-
marca, així com part dels sanita-
ris, ja han rebut la primera dosi 
de la vacuna contra el coronavi-
rus. La vacunació va començar 
el dia 5 a la residència Nostra 
Senyora de Lurdes, de Prats, i el 
dia 7 va continuar a les residèn-
cies Els Munts i Montcel, totes 
dues a Sant Boi. Això ha estat 
possible perquè en cap dels tres 
centres de la comarca hi ha en 
marxa brots de coronavirus -a la 
Montcel n’hi va haver un d’im-
portant al setembre amb més 
de 50 positius-, una condició in-
dispensable per entrar en la pri-
mera fase de vacunació que ha 
posat en marxa la Generalitat a 
les residències catalanes des del 
passat 27 de desembre. Ara cal-
drà esperar 21 dies abans d’ad-
ministrar la segona dosi de la va-
cuna, i serà al cap d’una setmana 
quan les injeccions faran efecte 
i hauran generat els anticossos. 

El cantautor pradenc Manel 
Bartrons ha presentat nou disc 
aquest Nadal, amb vuit cançons 
“molt personals, però que qual-
sevol s’hi pot sentir reflectit” de 
temàtiques com l’amor, la nostàl-
gia, la tristesa o la por. L’autor 

Els Bambis 
del Lluçanès

Ferran
SAYOL

Tan entre els usuaris com entre 
els professionals del Lluçanès a 
qui s’ha ofert vacunar-los hi ha 
hagut casos que han rebutjat fer-
ho, una xifra que en el conjunt de 
Catalunya se situa en el 5,7%, i 
amb tendència a la baixa.

BROTS PUNTUALS A PRATS I 
SANT FELIU

El Lluçanès va arribar a les 
festes de Nadal amb gairebé cap 
cas de coronavirus, però durant 

aquests dies s’hi han detectat 
més de quaranta casos. La majo-
ria són a Prats, que ha registrat 
una vintena de testos positius 
des del 20 de desembre fins ara. 
A Sant Feliu n’hi ha hagut 7 (tots 
l’última setmana) i a Sant Bar-
tomeu, 5. També s’han registrat 
4 positius a Oristà, 3 a Olost i 1 
a Perafita. Les dades s’han man-
tingut a 0 a Alpens, Lluçà, Sant 
Agustí, Sant Boi, Sant Martí, So-
bremunt i Merlès.//

INTERNETDECESSOS

LA COLUMNA

MÚSICA

La història de Bambi, el petit cérvol que perdia 
la mare a mans d’uns caçadors i es feia amic d’un 
simpàtic conill, ja forma part del nostre imagi-
nari col·lectiu gràcies a la famosa pel·lícula dels 
estudis Walt Disney. Tanmateix, pocs saben que 
la història esta basada en les obres de Felix Sal-
ten, un autor austríac que va escriure “Bambi, 
una vida al bosc” i “Els fills de Bambi”. Tampoc 
deveu saber que el protagonista de la història, en 
Bambi, era un cabirol, però quan la història es va 
adaptar al cinema, van decidir substituir el cabi-
rol per un cérvol mul americà, i ambientar-ho als 
grans boscos americans.

Així doncs, la pel·lícula de Bambi ben bé que 
hauria pogut passar al Lluçanès. O almenys ac-
tualment. Si sou matiners, i aneu a caminar pels 
voltants de qualsevol poble del Lluçanès, potser 
podreu veure algun cabirol com fuig bosc enllà. 
Si no, al vespre també és bona hora per veure’ls 
sortir de l’espessor del bosc, pasturant discreta-
ment al marge d’un camp. Avui dia els cabirols ja 
formen part de la nostra fauna més comuna, però 
no ha estat pas sempre així. Tan sols 50 anys en-
rere, el cabirol estava extingit a gran part de Ca-
talunya. Als anys 80 i 90, es van alliberar alguns 
individus a diferents comarques, i sense cap més 
ajuda, ha anat recolonitzant tots els boscos del 
país, fins a ocupar gairebé la totalitat de zones 
forestals de casa nostra.

Un parent del cabirol que comença a moure’s 
pel Lluçanès és el cérvol, molt més gros que el 
cabirol (fins a 10 vegades més!) i que està recolo-
nitzant els boscos lluçanesos des del Berguedà i 
el Ripollès. Igual que el cabirol, els mascles tenen 
banyes per lluitar entre ells. El cérvol també va 
arribar a extingir-se a gran part de Catalunya i 
en els darrers anys ha anat recuperant-se a par-
tir de reintroduccions que es van fer als anys 50. 
Tot i així, ho ha fet més tímidament que el Cabi-
rol, i ara per ara es troba només a les comarques 
pirinenques i prepirinenques. Al Lluçanès, fa 
uns anys només se’n veien per la zona d’Alpens, 
i ara en canvi ja se n’han vist a Lluçà, Perafita o 
Sobremunt.

El cabirol i el cérvol - els nostres Bambis - són 
un clar exemple que la fauna, per poc que se li 
permeti, pot tornar a recuperar l’espai perdut. 
Són un símptoma de que Catalunya va recupe-
rant els espais naturals arraconats i explotats 
durant anys. Un retorn a l’equilibri perdut, que 
hauríem de mirar de fer compatible amb les di-
verses activitats del territori.//

explica que el títol és una picada 
d’ull al poeta Pablo Neruda, a qui 
agafa com a referent. Després de 
vint-i-cinc anys tocant en dife-
rents bandes (la primera, la lluça-
nenca “Quin Tissano”), Bartrons 
treu disc animat per l’èxit que ha 
recollit durant el confinament en 
els concerts que oferia en directe 
a través de les xarxes socials. Les 

versions que hi interpretava i les 
peticions que li feien els seguidors 
el van impulsar a compondre vuit 
cançons, per primera vegada en 
castellà, que ha estat treballant 
durant gairebé mig any. El resul-
tat són unes peces en què ell hi 
posa les veus i el piano, acompa-
nyat d’un percussionista. Ara la 
seva idea és gravar un videoclip 
i, si la situació ho permet, oferir 
alguns concerts de petit format, 
també al Lluçanès. Mentrestant, 
el disc ja es pot comprar a la lli-
breria Cal Siller de Prats.//

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila
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FESTES DE NADAL

Per vuitè any consecutiu Al-
pens organitza el concurs de Pes-
sebres a la Finestra. Més de 42 
pessebres inscrits participaven 
a l’edició d’enguany. En les dues 
modalitats, tradicional i creatiu, 
i els guanyadors són escollits per 
votació popular, enguany més de 
234 persones han escollit que d’en-
tre tots els participants guanyés 
Pol Prat i família, en la categoria 
tradicional. I el més creatiu fos per 
Embotits Camprubi.//Red

L’Església de Santa Maria de 
Lluçà va acollir, el cap de setmana 
del 19 i 20 de desembre, l’especta-
cle “És lloc de poca estada, el pa-
radís” . Un muntatge poètic creat 
pel col·lectiu “Les dones dones que 
cremen romaní” a partir dels poe-
mes del veí d’Oristà, Josep Riera. 
El muntatge centrat en la lectura 
de textos de Riera, alguns acompa-
nyats del so de la guitarra, i també 
va incloure la pintura d’un quadre 
inspirat en directe.//Red

La Parròquia de Sant Boi de Lluçanès ha recu-
perat un pessebre que, possiblement, sigui d’entre 
el 1900 i el  1920, com així semblaria pel tipus de 
material i pintura utilitzats: fusta i tela prima pin-
tada. El pessebre es conserva pràcticament sencer, 
només hi mancava la figura del nen Jesús. El pintor 
local, Salvador Ginesta, va ser l’encarregat de plas-
mar-lo de nou. 

El pessebre tancat des de fa anys es va recuperar 
i muntar abans d’aquest Nadal i roman exposat a la 
Capella Fonda de l’Església de Sant Boi.//MG

Una quarantena de participants al concurs 
de pessebres d’Alpens

La màgia de l’Orient esquiva el Coronavirus

St. Boi recupera un pessebre 
de principis del segle XX

Lectura de poemes de Josep Riera a Lluçà

Els Reis al seu pas per St. Bartomeu.// F: CAROLINA FONT USART

El veïnat perafitenc va veure l’arribada dels Reis a distància.//F: JFO 

Ses Majestats a punt per començar la cavalcada a Prats. // F: MARTÍ FONT

SSMM els Reis Mags a Santa Eulàlia de Puig-oriol//F: XAVIER BARNIOL

Els Reis a la Sala Polivalent de La Torre// F: JFO

Els Reis als trons reials d’Alpens//F: Ll. Suriñach - dalpens.com

Diferents moments de la lectura de poemes de Josep Riera al Monestir de Lluçà.// F: XAVIER NAVARROEl Pessebre exposat a l’Església.//F: AJ.SANT BOI

Vista del Pessebre gran d’Alpens.//F: Ll. Suriñach - dalpens.com
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PUBLIREPORTATGE

Des de principis de gener, CUIDEM LLUÇANÈS, 
cooperativa d’atenció i acompanyament a les perso-
nes i organitzacions, té un nou repte: fer arribar 
una alimentació i nutrició de qualitat a domicili a 
la gent gran de la comarca del Lluçanès. I ho fa de 
la mà de PEPETA VILARÓ, empresa ubicada des 
de fa tres anys a la comarca d’Osona, especialitza-
da en serveis d’alimentació i nutrició domiciliària 
per a gent gran, persones amb mobilitat reduïda, 
dependència, malalties cròniques, i altes hospita-
làries. 

La voluntat d’ajudar a millorar la qualitat de 
vida de la gent gran i col·lectius de persones amb 
particularitats socials i de salut concretes així com 
la dels seus familiars i/o persones a càrrec, a tra-
vés d’una alimentació saludable i equilibrada, tan 
important i necessària durant totes les etapes de la 
vida, i també durant la vellesa.

CUIDEM LLUÇANÈS, dins els serveis assisten-
cials que ofereix a les persones, proporciona als 
seus usuaris una atenció domiciliària de qualitat 
a la pròpia llar que permet evitar, i allargar en el 
temps, el desarrelament de les persones ateses. 
A la llarga llista de serveis oferts, aposta per in-
corporar la distribució d’àpats a domicili, amb la 
seguretat que proporciona un servei alimentari de 
qualitat i confiança. CUIDEM LLUÇANÈS, amb la 
incorporació d’aquest nou servei vol posar el seu 
gra de sorra per a facilitar que la gent gran amb de-
pendència pugui continuar vivint en el seu entorn, 

Cuidem Lluçanès i Pepeta Vilaró 
comencen a caminar junts

fent realitat la dita: a enlloc com a casa!!
PEPETA VILARÓ ofereix menús de temporada 

dissenyats per tècnics en nutrició i alimentació on 
es tenen en compte les necessitats alimentàries 
dels usuaris, ja sigui per motius de salut, religió, o 
simplement gustos i preferències. El nostre model 
de servei va acompanyat d’una atenció personalit-
zada i garanteix un seguiment i control durant tots 
els processos del servei: recepció de matèria pri-
mera, manipulació, elaboració, envasat, etiquetat 
i distribució. 

El contacte amb els familiars i/o persones o insti-
tucions a càrrec dels nostres usuaris és continuat, 
informant en tot moment de qualsevol anomalia 
que puguem detectar durant les entregues.

Volem ser el recurs alimentari de referència tam-
bé al Lluçanès, amb la garantia d’una distribució 
de qualitat i proximitat, acompanyats dels profes-
sionals d’una assistència domiciliària integral i 
responsable, CUIDEM LLUÇANÈS, que defensa, 
igual que PEPETA VILARÓ, una economia social 
i solidària. 

Compartim els valors de les empreses socialment 
i mediambientalment responsables, decidides i 
compromeses a tirar endavant aliances i projectes 
que millorin la qualitat de vida de la gent gran i 
que alhora generen un impacte positiu a escala am-
biental, econòmica, i sobretot, social.

L’èxit d’un servei d’alimentació de qualitat com 
el que oferim PEPETA VILARÓ i CUIDEM LLU-

ÇANÈS passa pel suport i col·laboració dels fami-
liars i/o persones i institucions a càrrec. La seva 
implantació necessita un procés d’adaptació a una 
manera diferent d’enfocar l’alimentació i una ac-
ceptació gradual als canvis que representa la nova 
etapa, sense que això signifiqui que la persona pel 
fet d’envellir ja no pugui cuidar-se per si mateixa. 

La introducció d’aquests canvis s’ha de fer de ma-
nera progressiva, i sempre que es pugui amb l’apro-
vació i consentiment de la persona interessada. És 
imprescindible un seguiment i supervisió conjunts 
per part nostra i dels familiars, enfocant i presen-
tant el nou model d’alimentació com un canvi po-
sitiu que millorarà la qualitat de vida de tots els 
implicats.
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NOTÍCIES

Després de buscar una fórmula que s’adaptés a les 
mesures de seguretat, el consistori de Prats s’ha vist 
obligat a suspendre la Festa Major de Sant Vicenç. El 
regidor de festes, Isaac Romero, explica que la Gene-
ralitat ha tombat una proposta de l’Ajuntament que 
incloïa la celebració d’alguns actes adaptats a la situ-
ació generada per la Covid-19. Malgrat tot, els apara-
dors buits del Carrer Major acolliran una exposició re-
lacionada amb les festes de Sant Vicenç, i la regidoria 
busca altres possibilitats de “difondre al patrimoni” 
per seguir “visibilitzant la cultura popular” durant els 
dies que s’hauria de celebrar la Festa Major. Segons 
Romero, la partida que havia de servir per cobrir les 
despeses d’aquesta festa es destinarà a actes culturals 
quan la ciris sanitària permeti portar-los a terme.//JB 

L’alcalde d’Oristà i president del Consorci del Llu-
çanès, Marc Sucarrats, serà el número 40 de la llista 
del PDeCAT de Barcelona, en les properes eleccions al 
Parlament de Catalunya, previstes pel 14 de febrer. 
Sucarrats és militant del partit des del 2016, i ha deci-
dit presentar-se perquè confia en la candidata, Àngels 
Chacón: “m’agrada molt. Feia molt bé de consellera 
i la van destituir injustament”. Sucarrats explica la 
voluntat del PDeCAT, és incloure candidats de tots 
els territoris, i ha fet el pas perquè hi hagi algú del 
Lluçanès.//JFO

Una dona va apunyalar amb una arma blanca la 
seva parella durant la nit de Nadal al seu habitatge 
del carrer del Mercat de Prats. L’home va ingressar 
a l’Hospital de Vic amb un pulmó perforat, mentre 
que els Mossos la van detenir la mateixa nit, cap a 
les 10, després que els veïns alertessin que havien 
sentit crits. Aquella mateixa tarda els Mossos tam-
bé s’havien desplaçat al pis i s’hi havien trobat la 
parella beguda. Segons ha detallat la cadena Ser 
Catalunya, a la nit els Mossos van trobar la dona 
amb un tall lleu al cap i l’home amb diverses gani-
vetades a la cara, a l’espatlla i al pulmó. Cap d’ells 
dos no va voler explicar-los què havia passat i ella 
va dir que no recordava res.//

Sucarrats anirà a la llista 
del Partit Demòcrata 

Prats suspèn la 
Festa Major

Apunyalament la nit de 
Nadal a Prats

Diversos pobles del Lluçanès van organitzar activi-
tats per recaptar fons per la Marató de TV3, enguany 
dedicada a la recerca de la Covid-19. En total, entre 
totes les activitats realitzades, es van recaptar 8.178€. 

A la Torre d’Oristà, es va organitzar un torneig vir-
tual del videojoc Gran Turismo en què es va aconse-
guir 210€. 

A Olost, com ja és habitual, el Casal de la Gent Gran 
va organitzar les activitats de col·laboració amb la 
Marató. Aquesta vegada, un concert a l’església que 
va comptar amb les actuacions de la coral del poble, la 
Coral Noves Veus; i els cantautors olostencs Ramon 
Arboix i David Canal, i el pradenc Ferran Soler. Du-
rant la jornada es van recollir 1.070€. 

A Sant Bartomeu, la comissió per la Marató va or-
ganitzar un torneig de pàdel, venda de mascaretes i 
nadales, al mateix temps que es van col·locar guardi-
oles a diferents establiments on s’hi podien dipositar 
donatius. Amb tot, es van aconseguir 3.453€. 

A Sant Boi, es va organitzar un sorteig de paneres 
que es va realitzar via Instagram. Amb la venda de 
butlletes i donacions es van assolir els 2.075€.

A Prats no hi va haver actes presencials, però 
l’Ajuntament va organitzar una sessió del Prats Sofà, 
per Youtube. Diferents testimonis locals van explicar 
la seva experiència després d’enfrontar-se al corona-
virus.

A Sant Martí la gent podia dipositar els seus dona-
tius a diferents espais del poble. A canvi, rebien un 
obsequi fet especialment per l’ocasió. Es va arribar a 
una xifra de 620€. 

A l’acabar la jornada, la Marató va aconseguir re-
captar més de 10 milions d’€ en donatius.//LCP

El Lluçanès recapta 
8.178 € per la Marató

SOLIDARITAT FESTES

POLÍTICA

SUCCESSOS

Un vehicle dels Mossos davant de l’habitatge// 
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NOTÍCIES

El passat dilluns 14 de desembre es va celebrar 
la gala d’entrega de les estrelles Michelin, acom-
panyades per un nou guardó, l’Estrella Verda. 

La Fonda Sala, d’Olost, de la mà del seu xef 
Antoni Sala manté un any més l’Estrella. La guia 
destaca “el perfecte equilibri entre tradició i mo-
dernitat. Agafant els millors productes de tempo-
rada i amb especial atenció a la trufa negra”. 

Els Casals, de Sagàs, mantenen la seva Estre-
lla, però a més a més van ser guardonats amb la 
nova Estrella Verda, un reconeixement als res-
taurants i xefs que han mostrat el seu compromís 
per la sostenibilitat en l’àmbit de la gastronomia. 
Des de la Guia també han volgut donar veu als 
xefs perquè siguin ells els que expliquin les inici-
atives que duen a terme. Oriol Rovira, propietari 
i xef d’ Els Casals hi explica el projecte d’aques-
ta manera: “Som productors de bestiar, verdures, 
aus de corral i embotits casolans, per això la nos-
tra cuina busca “tancar el cercle” de la producció, 
la gestió i la venda. Valorem la traçabilitat de 
les matèries primeres i ens recolzem en les petites 
explotacions pròximes”. 

Aquest guardó en forma de fulla verda, a dife-
rència de les estrelles, no esdevindrà una llista 
tancada sinó que pot créixer al llarg de l’any.//
CFU

El cas de violència racista 
exercida per 6 agents de l’Àrea 
de Recursos Operatius (ARRO) 
dels Mossos d’Esquadra cap un 
jove de nom Wubi, durant la 
seva detenció, al gener del 2019 
a Sant Feliu Sasserra, torna a 
generar polèmica. 

El 28 de gener és la data que 
el jutge instructor del cas ha fi-
xat per portar a terme una roda 
de reconeixement que perme-
tria, al jove agredit, identificar 
si entre els agents participants 
de la prova hi ha algun dels que 
el van agredir i amenaçar. 

Davant d’això, la defensa dels 
agents ha sol·licitat que aquests 
puguin assistir a la roda de re-
coneixement amb la cara tapa-
da ja que, segons manifesten, 

L’historiador Ramon Breu, va 
treure a la llum, fa poc més d’un 
mes, el nou llibre “I a cada casa 
hi haurà un mort...” , una novel-
la a cavall del relat històric i la 
ficció detectivesca que pretén di-
vulgar la vida i l’obra del polític i 
advocat, Francesc Layret, del que 
el novembre passat feia 100 anys 
del seu assassinat.

Layret va ser un exponent de 
la lluita per l’alliberament na-
cional català i la lluita obrera a 
principis del segle XX. El 30 de 
novembre de 1920 va ser assas-
sinat per un grup de pistolers a 
sou de la patronal catalana. Fill 
d’una família benestant i de caire 
catalanista, ja des de la seva eta-
pa universitària (on va estudiar 
Filosofia i Lletres, i Dret) va im-
plicar-se per la catalanització de 
la universitat i la lluita obrera. Al 
llarg de la resta de la seva vida va 
dedicar-se, en cos i ànima, a llui-
tar per aquests dos aspectes. Va 
col·laborar amb altres dirigents 
d’esquerra importants com Com-
panys, Seguí o Comorera (altre 
personatge al que Breu dedica 

Els Casals, distingit 
amb l’Estrella Verda de 
la Guia Michelin

Els mossos investigats per l’agressió 
racista a Sant Feliu reclamen fer la roda de 
reconeixement amb la cara tapada

Ramon Breu recorda la figura de Francesc Layret

La prova permetria a la víctima identificar si entre els agents hi ha algun implicat 

Breu publica un nou llibre que commemora i divulga l’obra i la vida del polític i 
advocat Francesc Layret

durant la primera declaració, 
Wubi va assegurar que tots 
anaven amb passamuntanyes i 
sense casc. 

SOS Racisme, que s’encar-
rega de la defensa del jove de 
vint anys, ha presentat una res-
posta al recurs interposat pels 
Mossos sostenint que durant la 
intervenció “els agressors es van 
treure el passamuntanyes, raó 
per la qual el denunciant podria 
reconèixer els agents que el van 
agredir”.

El cas de violència racista va 
sortir a la llum al juny passat 
amb la publicació de l’àudio de 
l’episodi per part de LaDirecta 
i Catalunya Ràdio. Des de lla-
vors, els agents s’han oposat a 
col·laborar per garantir el cor-
recte desenvolupament de la 
investigació engegada arran de 
la denúncia de la víctima pels 

una novel·la de no-ficció), va ser 
partícip en la creació del Partit 
Republicà Català (embrió d’ERC) 
i va ser defensor de molts obrers 
en judicis laborals, entre d’altres 
gestes. 

Breu assegura que, “Si hagués 
pogut desenvolupar el seu projecte 
polític, seria un personatge amb 
molta importància”. Inspirat per 
les idees promogudes per la Re-
volució Russa, “el seu projecte 
era crear un partit que lluités per 
l’alliberament nacional català i 
obrer” i “treure de l’apoliticisme 
i la violència al moviment obrer.” 
informa Breu. 

A la nova obra, Breu ens pre-
senta la Violette, una periodista 
francesa (que ja apareixia al lli-
bre dedicat a Comorera) que arri-
ba a Barcelona a principis del se-
gle XX, dominada per un context 
de revolta, d’enfrontaments entre 
obrers i patronal, i el creixement 
d’idees revolucionàries i el cata-
lanisme polític, pocs dies després 
de l’assassinat de Layret. La fun-
ció de la periodista serà esbrinar 
qui ha mort Layret i el perquè 
d’aquest crim. 

En el capítol 6 del llibre l’his-
tòria passa a Olost. Aquí hi apa-

ST. FELIU DE SASSERRA
Per_ Lluc Corominas

OLOST
Per_ Lluc Corominas

RESTAURACIÓ JUSTÍCIA

delictes contra la integritat mo-
ral, de tortures i de lesions. Pri-
mer negant-se a declarar i fer 
la prova de veu. Anteriorment, 
els caps de l’ARRO de la Regió 
Policial Central van assegurar, 
en primera instància, no reco-
nèixer les veus dels seus su-
bordinats al·legant que tenien 
un tracte “ocasional” amb ells. 
Posteriorment, davant el terra-
bastall generat al Departament 
d’Interior durant l’estiu, van 
manifestar reconèixer els seus 
subordinats.

Ara, els agents demanen de-
clarar amb la cara tapada. El 
que SOS Racisme considera 
“una nova estratègia per dila-
tar el procediment. Malgrat que 
això impliqui sol·licitar un ab-
surd, com que una roda de reco-
neixement es dugui a terme amb 
la cara tapada”.//  

reix l’assistent de Layret (Layret 
patia una paràlisi des dels 2 anys 
que l’impedia moure’s amb fa-
cilitat). Aquest, segons informa 
Breu, se sap del cert que va desa-
parèixer després de l’assassinat. 
Breu fa que l’assistent (al llibre, 
Ciscu Tristany)es trobi al seu po-
ble d’origen, que serà Olost, on 
Violette anirà a buscar-lo. L’as-
sistent explica a la periodista, i al 
mateix temps al lector, la perso-
nalitat de Layret. “És una llicèn-

cia que em dona la ficció” exposa 
Breu que assegura que, el fet de 
fer sortir Olost a la novel·la és un 
tret “autobiogràfic” per la conne-
xió que hi té. Al capítol també es 
descriu l’aspecte del poble, la seva 
arquitectura, el territori, etc. 

Breu defineix el seu llibre com 
una obra “divulgativa” amb l’ob-
jectiu de fer arribar el personatge 
de Layret al gran públic. “Històri-
cament no descobreix res” comen-
ta, però assegura que, el format 
de ficció, permet fer-ho “més dige-
rible”. 

Es mostra sorprès i decebut ja 
que, considera que la figura de 
Layret és una figura “clau” però 
que ha estat “poc reconeguda”. 
L’autor manifesta que és “una 
pena” que el personatge hagi cai-
gut en l’oblit (fins i tot parla d’una 
segona mort de Layret) i que, en 
motiu del centenari de la seva 
mort, esperava un “any Layret”. 
Breu assegura que la figura de 
Layret ha pogut tenir una gran 
influència per l’esquerra catalana 
i el sindicalisme, però “no entenc 
perquè no és reivindicat” protesta.

Ramon Breu ens presenta una 
novel·la històrica i negra que ens 
acosta a la figura de Francesc 
Layret, amb una radiografia de 
la seva vida i obra, i de la fosca 
i vibrant Barcelona de principis 
del segle XX. Amb aquesta obra, 
Breu fa honor a Layret i trenca 
amb l’oblit, que ell tan ha criticat, 
del polític català.//

“Si hagués 
pogut desen-

volupar el 
seu projecte 
polític, seria 

un perso-
natge amb 

molta impor-
tància”
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El Dakar mai ha estat fàcil, sinó 
tot el contrari, però aquest any no 
ho està sent especialment per Ge-
rard Farrés, en la categoria SxS i 
per Nani Roma en cotxes, que han 
tingut diversos problemes en les 
primeres nou etapes. 

UNA ODISSEA PER A GERARD 
FARRÉS

Ni un, ni dos, ni tres. Han estat 
diversos els problemes que han 
hagut d’afrontar Gerard Farrés i 
Armand Monleón en les primeres 
nou etapes del Dakar que fan que 
el pilot del Lluçanès ja no pugui 
lluitar per aconseguir el títol.

A la tercera etapa van comen-
çar els problemes per Farrés quan 
el cotxe va perdre potència, i els 
contratemps van continuar a les 
següents etapes amb un proble-
ma elèctric que va fer que el cotxe 
no pogués passar dels 80 km/h. A 
la sisena etapa, ja amb aquests 
problemes solucionats, Farrés i 
Monleón van aconseguir la 3a po-
sició, però a la setena etapa van 

Dificultats al Dakar 

LLUÇANÈS
Per_ Núria Vilamala

ESPORTS/OPINIÓ

tornar a perdre temps perquè el 
buggy va topar amb una tanca 
metàl·lica que va provocar des-
perfectes al cotxe que van haver 
de reparar. 

Un cop disputades les primeres 
nou etapes, Farrés i Monleón ocu-
pen la 15a posició de la general i 
estan a més de cinc hores del líder 
que és Francisco López. 

BONA ADAPTACIÓ AL NOU COT-
XE PER A NANI ROMA

La 43a edició del Dakar era un 
repte pel pilot del Lluçanès, que 
estrena equip i cotxe, i que es va 
quedar sense el seu copilot Dani 

La genet olostenca va aconseguir l’or per equips a la 
Copa Interautonomies de Raid 2020, celebrat el pas-
sat 20 de desembre a Badajoz. L’or va ser en la prova 
de 40 km amb els binomis que formaven Baranera 
que muntava SW Idakulm, Àngel Ballesteros (Tara-
dell) muntant Perkam du Magny i Gal·la Ferrer (Vic) 
muntant Salaria Fluviatalis. En aquesta categoria el 
SW Idakulm muntat per la Bruna es va endur l’or en 
la copa de cavalls joves.//Red

El santboienc Lluc Coma va participar al Cam-
pionat d’Espanya de ciclòcros el passat cap de set-
mana, a Torrelavega. Coma, representant de la Se-
lecció Catalana, va lluitar per la 3a posició en tot 
moment però al final de la cursa no va poder seguir 
el ritme per un  circuit molt enfangat, i per segons, 
va acabar 6è.//MG

Lluc Coma, 6è al Campio-
nat d’Espanya de ciclòcros

Bruna Baranera, or al raid 
de les Interautonomies de 
Badajoz

El dia tres de febrer
celebràvem l’alliberació.
Molts no enteníeu el perquè,
altres, molts o pocs, amb emoció.

Des del balcó de l’Ajuntament
doncs era obligat en aquesta terra,
que fos a molta o poca gent,
que l’Alcalde llegís “el parte” de guerra.

Normalment amb fred que pela
però els assistents anaven aguantant
fins que per fi s’acabava
aquest acte tant brillant.

I acabava amb la gran traca
que eixordava a grans i petits,
que gairebé quan acabava
alguns semblaven ferits.

I així acabaven els actes.
És la veritat trista i crua,
honorant a personatges
que ens regalaren dictadura

Que mai més torni a passar.
Ens caldria tenir memòria
per no haver de tornar a recordar
semblants fets de la nostra història

El tres de febrer El Lluçanès ho demana
Lluçanès viu

Ramon Marsal
En una entrevista publicada a 

Vilaweb el juliol de 2015 el Ramon 
Besa, famós periodista fill de Perafita, 
ja ho alertava tot dient: “no vull que 
el Lluçanès es converteixi en el femer 
de la Plana de Vic”. En aquella ocasió 
hi havia sobre la taula la construcció 
d’una macrogranja per part del grup 
Terradellas a Serrarols de Sant Martí 
d’Albars. En aquella ocasió la mobi-
lització de molta gent de la comarca 
va incentivar la formació de Lluça-
nès Viu, que va lluitar de bracet amb 
l’Ajuntament de Lluçà per aturar 
aquella barbàrie. Fins i tot el Síndic 
de Greuges ens va donar la raó però 
la granja ens la vam menjar amb pa-
tates, igual que ens hem menjat els 
40 milions de litres de purins que s’hi 
han produït aquests anys.

Tristament cinc anys després hi 
tornem a ser. També a Sant Martí i 
també parlem de “merda” doncs la 
planta de compostatge de Fumanya 
vol ampliar. Com sempre els tràmits 
s’han portat  amb el màxim silenci i 
ens hem assabentat del projecte a úl-
tima hora. Per sort hi ha hagut una 
gran resposta ciutadana que ha fet 
que tots els ajuntaments del Lluçanès 
es posicionessin en contra del projec-
te. Fumanya és un tema històric ja 

que fa vint anys provocava la creació 
de S.O.S Lluçanès i grans manifesta-
cions de rebuig. Malauradament sols 
es van aconseguir unes millores en la 
gestió del compostatge per reduir les 
pudors. Avui dia la pudor de carnús és 
totalment desmesurada i és trist que 
la gent que viu al centre d’aquesta co-
marca, que venem idíl·lica als turistes, 
l’hagi de suportar perquè ho han deci-
dit a Barcelona.

Estem davant d’un cas típic de mala 
gestió per part de l’administració que 
no sap què fer-ne de la “merda”. La 
solució ha estat que un empresari en 
surti molt beneficiat econòmicament a 
canvi de perjudicar un tros de territori 
que des dels despatxos es veu com “ un 
lloc on hi viu poca gent”. Així, camions 
carregats de residus de la indústria 
agroalimentària, les restes de “mata-
dero” dels porcs de Serrerols per exem-
ple, menjar i pinso que s’ha fet malbé, 
fangs de depuradores i moltes més 
coses arriben a Sant Martí, es compos-
ten i s’acaben escampant pels camps. 
“La terra s’ho empassa tot” aquesta és 
la filosofia i l’administració mira cap a 
una altra banda i no hi té cap control. 
Per posar un exemple d’aquest con-
trol inexistent l’any passat a la finca 
de Vilarrasa, situada entre Perafita i 

Sant Boi, s’hi van tirar molts i molts 
remolcs d’aquest “adob”. L’endemà va 
ploure abundantment i tota l’aigua 
que va caure sobre els camps es va en-
dur l’adob i acabats va anar a parar 
dins el petit pantà que hi ha a la fin-
ca. Els naturalistes, en clau d’humor, 
coneixíem aquest indret com el Parc 
Nacional de Vilarrasa, doncs era un 
gran lloc on veure ocells, libèl·lules, 
amfibis i plantes aquàtiques. Després 
d’allò va quedar desert. De cinc pare-
lles de cabusset que hi criaven no en 
va quedar cap. Pràcticament sense 
libèl·lules, granotes ni plantes aquà-
tiques i dins l’aigua ara hi ha Black 
Bass o Perca americana, un peix inva-
sor molt depredador que farà que no 
puguem recuperar el que havia estat 
la millor zona humida del Lluçanès. 
Què ha fet l’administració al respecte? 
Res, ni se n’ha adonat... Això mateix 
ja va passar al Pantà de Garet on fa 
anys s’hi escampava adob de Fuma-
nya i també de la mateixa manera va 
anar a parar tot dins al pantà deixant 
els peixos surant sobre l’aigua marró. 

La planta de Fumanya no només 
no ha d’ampliar sinó que ha de tan-
car. Fa massa anys que tenim aquest 
càstig al territori que se suma al dels 
purins i se’ns va deteriorant a marxa 
ràpida. Això és el que vol la gent del 
Lluçanès. 

Pels fills i néts i pels pares i avis que 
ja ho van lluitar fa vint anys: TAN-
QUEM FUMANYA.//

OPINIÓPOESIA

Oliveras just abans de viatjar a 
l’Aràbia Saudita perquè Oliveras 
va donar positiu per coronavirus. 
Ara el francès Alex Winocq és el 
copilot de Roma al Dakar. 

El pilot del Lluçanès ha supe-
rat les primeres nou etapes de la 
competició sense problemes im-
portants, només amb alguna pun-
xada que han pogut reparar sense 
problema, ha aconseguit regulari-
tat i el nou cotxe està funcionant 
molt bé. Quan falten només tres 
etapes per acabar el ral·li, Roma 
està lluny del líder, però està al 
top-5 a la general, és 5è a més de 
dues hores de Peterhansel.// 

El nou cotxe de Nani Roma//F: naniroma.com

Lluc Coma en un tram de la cursa//F: MG

Els dos pilots del Lluçanès, Nani Roma i Gerard Farrés s’han de sobreposar a diversos con-
tratemps al ral·li més dur del món
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ELS ENCANTS

>PROFESSORA DE ANGLÈS ONLINE_ Ofereix classes 
per a joves i adults_602 06 35 81(RF/1.95)
 >Noia de 41 any  s’ofereix per NETEJAR CASES I TE-
NIR 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 mol-
tes ganes de treballar, iniciativa, responsable i amb 
bona capacitat d’aprenentatge (RF/1.92)

>INFERMER/A PER A RESIDÈNCIA D’AVIS ELS 
MUNTS de Sant Boi de Lluçanès. Jornada compler-
ta, 1 cap de setmana de cada 6.  Interessats/es tru-
car a 687 08 30 81 (RF/1.94)

FEINA

ES VEN

OFEREIXO FEINA DE...

BUSCO FEINA DE...

D’ESCRIURE I UN ASPIRADOR. Tot a bon preu. T.: 93 856 07 14 
(R93/02)

 » CASA A PERAFITA, 100M2. 73.000 €.La planta superior 50m2: 
habitatge petit, amb una habitació gran, cuina i bany. Garatge 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 per 1200 €. Any 2000. Té 
127.500 km.  Distribució i bomba d’aigua cambiades als 100.500 
km.  Planxa i mecànica en molt bon estat, sempre ha estat apar-
cat 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 MASIA O CASA AÏLLADA PETITA EN LLOGUER. T.: 
636 38 14 00 (R95/06)

 » S’HA PERDUT UNA EMISSORA A SANTA EULÀLIA DE PUIGORI-
OL, ENTRE ELS CONTAINERS DE CAN CUNILL I COLL GRIELL. 
T.: 629 88 84 89 (R95/03)

 » LECTOR DE CD EXTRAIBLE COMPATIBLE AMB MAC. T.: 
639004326 (R94/01)

 » SCOOTER YAMAHA JOGRR 50CC. En molt bon estat i pocs KM. ITV 
vàlida fins el 2021. Preu a convenir.  T.: 682 81 33  72 (R95/05)

 » ES TRASPASSA SUPERMERCAT A SANT BOI DE LLUÇANÈS. T.: 
670876272 (R95/04)

 » PIS DE 50M2 A SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL. A bon preu. T.: 
619 87 13 92  (R95/02)

 » LLITERA JUVENIL DE FUSTA 190 X 90 cm i 180 x 90 cm, INTE-
GRA ARMARI I 3 CALAIXOS. Color blanc i fúcsia, moble de quali-
tat i en molt bon estat. T. : 636 85 59 6 (R95/01)

 » MATERIAL DE 2A MÀ PER TANCAT DE BESTIAR: 22 estaques 
10x200cm fusta de pi amb tractament autoclau  i  50 travessers 
6x150cm fusta de pi amb tractament autoclau. T.: 616 58 11 13 
(R94/04)

 » TERMO ELÈCTRIC, ENVASADORA, TALLADORA D’EMBOTITS, 
PASTADORA, EMBOTIDORA, AIRE CONDICIONAT I  UN TAULELL 
FRIGORÍFIC en perfecte estat. T.: 606 13 34 84 (R94/03)

 » SOMIER DE LÀMINES DE FUSTA I MATALÀS MARCA ASTRAL 
DE 90 cm. Coixí i cobrellit de regal. T.: 93 856 01 59 (vespres) 
(R94/02)

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

 » LLIT INDIVIDUAL transformable en llit per 2 persones, amb MO-
BLE a conjunt al voltant, 2 SOMIERS, 2 MATALASSOS, 2 COIXINS 
I 1 JOC D’ESTORES D’HABITACIÓ. Tot per estrenar. 2 CÀMARES 
FOTOGRÀFIQUES. ROBA I SABATILLES DE CICLISTA. MÀQUINA 

 » 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 FOTOGRÀFICA NIKON a la crta 
de SBG, direcció Perafita, entre Els Arços i el trencant de Sant 
Ponç. T.:607 912 139 (R92/02)

ES BUSCA

LA VINYETA, per Subi



DIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈS

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

3_FUSTERS /                                              
                FUSTES

10_ESCURA-XEMENEIES 
11_INSTAL·LACIONS
12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: 
auto-escola, combustibles, 
funerària, quiosc, taxi, tintoreria, pintu-
res, neteja, fotografia, 
educació
13_ INFORMÀTICA

6_ BELLESA: estètica, perruqueria
7_SALUT: tractaments, dietètica, òpti-
ca, farmàcia...
8_ RESTAURANTS: bars, 
hostals, celebracions...
9_ALIMENTACIÓ: supermercats, car-
nisseries, forns, menjar per emportar, 
formatge...

1_ASSESSORAMENT: assegurances, 
gestories, advocats... (NOVA ENTRADA)
2_OBRES: constructors, excavació i gra-
ves...
3_FUSTERS / FUSTES
4_MECÀNICS  
5_AGRICULTURA: bosc, animals, 
agrícola, jardineria, flors...



5_AGRICULTURA, BOSC, ANIMALS I JARDÍ
ENERGIESJARDINERIA

AGRÍCOLA

TREBALLS FORESTALS

ANIMALS, VETERINARIS

7_SALUT  6_BELLESA

PERRUQUERIA

ESTÈTICAFARMÀCIES

ÒPTICADENTISTES DIETISTA

TRACTAMENTS DIETÈTICA

VOLS ANUNCIAR-
TE AMB EL DOBLE 
D’ESPAI?

DIRECTORI 
DOBLE
Més espai, 
més visible!

280 € /any
*surt a 14 € per Rella

FLORS



8_RESTAURANTS, BARS, HOSTALS

9_ALIMENTACIÓ

PRATS DE LLUÇANÈS

PERAFITAALPENS

SANTA CREU

LA TORRE

LLUÇÀOLOST STA EULÀLIA

CELEBRACIONS

CARNISSERIES SUPERS

FORMATGES

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI

CANSALADER - XARCUTER

ST. BOI

MENJAR PER EMPORTAR



12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS
TAXIS

NETEJA

TINTORERIA

GASOIL

AUTO ESCOLA

RESIDÈNCIA

13_INFORMÀTICA

11_INSTAL·LACIONS10_ESCURA-XEMENEIES

FOTOGRAFIAFUNERÀRIA

QUIOSC

      FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 

A partir de les 21h, us heu de dirigir a la farmàcia de Vic in-
dicada en la columna de la dreta, o podeu anar a la Guàrdia 
Urbana, i us hi acompanyarà

14 dj ST. BARTOMEU ATLÀNTIDA

15 dv OLOST AUSA

16 ds ST. BARTOMEU POU

17 dg Matí: PRATS 
Tarda: ST. BARTOMEU

YLLA-CATALÀ

18 dl PRATS TANYÀ

19 dt OLOST VILAPLANA

20 dc PRATS ALIBERCH

21 dj ST. BARTOMEU BARNOLAS

22 dv OLOST TERRICABRAS

23 ds OLOST FARGAS

24 dg Matí:PRATS 
Tarda: OLOST

ARUMÍ

25 dl  ST. BARTOMEU URGELL

26 dt OLOST EURAS

27 dc PRATS ATLÀNTIDA

28 dj ST. BARTOMEU AUSA

NOU AL DIRECTORI
Trobareu FIT LEGAL a la secció 

1_ASSESSORAMENT

REDACCIÓ_  Ferran Vila, Jordi Freixa,  Carolina Font, 
Lluc Corominas, Jordi Boralleras, Núra Vilamala i Marta 
Giravent

AMB LA COL·LABORACIÓ DE_ Subi i Ferran Sayol

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 necessàriament les opi-

nions dels articles que no vagin signats per la redacció o els membres 

d’aquesta, ni els continguts dels anuncis publicats a les seves pàgines.

Amb la col·laboració de:

EQUIP
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AGENDA

11_INSTAL·LACIONS AGENDA/EL TEMPS

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 10 de desembre del 2020 al 12 de gener del 2021

PRATS OLOST ORISTÀ SANT BOI ALPENS
DIA Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Min. l/m2 Màx. Min. l/m2

10 8.6 -1.3 0.0 9.2 -2.4 0.4 10.6 -3.0 0.0 7.8 0.5 0.0 11.2 4.0 0.0
11 7.8 -0.1 1.0 8.7 -0.9 1.4 9.1 -2.9 3.0 8.9 2.3 1.8 9.4 -0.7 1.2
12 12.7 0.2 0.0 12.7 -1.0 0.0 13.0 3.1 0.0 11.1 1.7 0.2 8.9 -2.7 0.0
13 9.1 -1.6 0.0 9.7 -2.8 0.2 11.8 -2.9 0.0 8.7 0.1 0.0 6.7 -2.3 0.0
14 11.9 0.6 0.0 13.4 -0.4 0.0 12.7 -0.5 0.0 13.4 3.2 0.0 6.8 -2.7 0.0
15 13.5 2.7 0.0 13.8 4.5 0.2 13.0 6.0 0.0 12.5 6.4 0.0 4.4 -3.1 0.0
16 13.0 2.6 0.0 13.5 1.2 0.0 15.2 2.6 0.0 11.7 3.9 0.0 4.8 -3.0 2.6
17 14.4 1.8 0.0 15.6 0.8 2.2 15.0 1.2 0.0 13.4 5.0 0.8 6.9 0.3 0.0
18 11.2 7.9 4.0 11.3 8.1 9.6 12.0 8.5 11 10.4 8.5 7.6 8.2 -2.6 0.0
19 11.1 7.3 0.0 10.7 8.1 0.0 13.2 9.0 0.0 9.7 7.2 0.0 9.2 -1.5 0.0
20 11.5 5.2 1.4 11.3 5.0 1.0 12.5 8.0 0.0 11.3 4.7 1.2 9.9 1.7 1.0
21 10.3 3.8 0.0 10.2 2.6 0.0 12.0 6.0 0.0 9.3 4.7 0.2 12.4 1.5 0.0
22 16.1 1.8 0.0 15.6 0.3 0.2 16.1 1.2 0.0 16.7 5.9 0.0 8.9 -0.1 0.0
23 13.3 2.6 0.0 13.4 1.6 0.2 14.6 2.8 0.0 12.9 4.2 0.0 13.7 2.9 0.2
24 6.5 3.3 0.0 6.4 2.1 0.0 8.2 3.0 0.0 7.3 3.4 0.0 13.4 5.3 0.0
25 6.1 -1.0 0.0 6.3 -2.6 0.0 7.8 2.6 0.0 5.1 1.1 0.2 12.2 1.2 0.0
26 8.9 -3.9 0.0 8.9 -4.8 0.0 7.2 -3.0 0.0 7.7 -2.9 0.0 14.4 4.2 0.0
27 1.7 -5.7 0.0 2.7 -6.6 0.0 2.0 -6.5 0.0 1.6 -4.2 0.0 10.9 7.3 11.8
28 6.1 1.3 0.0 7.6 2.3 0.0 8.7 -2.0 0.0 5.9 1.0 0.0 9.9 5.3 0.4
29 7.1 -3.1 0.0 8.2 -3.4 0.0 9.3 -2.4 0.0 6.8 -1.5 0.0 10.7 3.9 2.4
30 5.9 -5.5 0.0 7.3 -5.9 0.2 7.8 -5.3 0.0 5.2 -3.3 0.0 8.9 2.3 0.4
31 5.9 -3.3 0.0 7.1 -3.8 0.0 0.8 -4.2 0.0 5.4 -1.0 0.0 17.2 5.6 0.0
1 0.0 5.9 -2.1 6.9 -2.7 0.0 6.8 -2.4 0.0 6.5 -0.1 0.0 14.9 4.4 0.4
2 0.0 2.4 -2.3 3.1 -2.4 0.0 5.2 1.3 0.0 1.8 -1.8 0.0 6.8 1.9 0.2
3 0.0 5.0 -4.8 4.9 -5.5 0.0 7.4 -3.6 0.0 3.7 -3.4 0.0 4.6 -1.8 0.0
4 0.0 4.6 -5.2 4.6 -5.8 0.0 6.7 -5.6 0.0 3.6 -2.4 0.0 8.9 -2.9 0.0
5 0.0 1.2 -6.3 4.2 -7.5 0.0 6.4 -7.5 0.0 2.9 -4.0 0.0 0.6 -4.9 0.0
6 0.0 4.8 -7.9 5.7 -9.2 0.2 6.0 -9.0 0.0 3.9 -5.2 0.0 7.1 -1.5 0.0
7 0.0 2.8 -5.2 3.7 -5.7 0.0 6.2 -6.5 0.0 2.9 -3.1 0.0 7.7 -2.6 0.2
8 0.0 4.4 -6.2 3.8 -7.6 0.0 5.1 -8.0 0.0 5.6 -4.8 0.0 5.8 -4.5 0.0
9 7.4 2.9 -0.8 4.1 -0.2 12.4 4.2 -1.7 8.0 3.3 -0.8 9.0 4.6 -2.8 0.0

10 2.0 5.8 -0.2 6.9 0.4 1.6 8.0 1.3 4.5 5.4 -0.3 0.6 7.0 -1.8 0.4
11 0.0 0.6 -2.4 1.6 -1.3 0.0 2.8 -0.3 0.0 0.7 -2.8 0.2 1.4 -4.2 0.0
12 0.0 3.4 -3.8 -1.3 -2.7 0.0 5.7 -2.1 0.0 -2.7 -3.8 0.0 4.6 -5.1 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ST. BOI_ 22 desembre 2020 16,7

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST _ 6 de gener 2021 -9,2

“Pels Reis, 
el dia creix i 
el fred neix”

Efectes de la boira gebradora i el vent al Santuari dels Muns // F: J.M.CASTROA Sant Boi del Lluçanes es van acumular gruixos de neu de 23 cm // F: J.M.CASTRO

23 DE GENER

SANT FELIU
 DE SASSERRA

TEST_FESTIVAL 
EN XARXA D’ARTS 

INTENSES, DE 
PROP I CURTA 

DURADA
 Pas Nou. 17h

Fe d’errades
Arran d’un error a la pàgina 8 

de la passada Rella 494, realitzem 
aquesta fe d’errades. 

ERRADA 
“La Diputació de Barcelona ha 

lliurat, a l’Ajuntament d’Olost, una 
partida de 675.665€ ...”.

CORRECCIÓ
 “La Diputació de Barcelona ha 

aprovat un projecte que preveu 
lliurar, a l’Ajuntament d’Olost, una 
partida de 675.665€ ...”.




