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NOTÍCIES

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

PERAFITA / ALPENS
Per_ Carolina Font Usart

9 escoles del Lluçanès participen al 
projecte “Art en connexió” de l’EMAL

El Conseller d’Educació Josep Bargalló  visita 
les escoles Heurom i La Forja

Les colònies tèxtils 
reviuen al Casino 
d’Alpens

de l’ajuntament es van comprometre a 
resoldre-ho abans d’acabar el mes de 
març. Un altre pas que cal fer és pavi-
mentar el carrer on hi ha l’escola.  

La segona parada del Conseller va 
ser a l’Escola La Forja d’Alpens, on es 
va reunir amb l’equip directiu de les 
quatre escoles que conformen la ZER 

Lluçanès, que enguany celebra el 30è 
aniversari. 

En la trobada també hi va assistir 
l’alcaldessa, Montse Barniol, que li va 
mostrar el projecte del porxo que es 
construirà a l’escola i permetrà que els 
infants puguin sortir a l’exterior els 
dies de pluja.//

Les escoles de la ZER Alt Lluçanès, 
Heurom i La Forja, de Perafita i Alpens 
respectivament, van rebre la visita del 
Conseller Bargalló, que va estar acom-
panyat de la delegada del Govern a la 
Catalunya Central, Alba Camps; i la di-
rectora dels Serveis Territorials d’Edu-
cació, Dolors Collell. 

La primera parada del conseller 
d’Educació va ser a Perafita, on es va 
reunir amb l’equip directiu del centre, 
una representant de l’AFA, l’alcalde del 
municipi, Ramon Casals, i el regidor 
d’educació, Josep Sala. L’escola de Pe-
rafita és un centre que ha crescut els 
darrers anys i que actualment acull 39 
alumnes. Des de l’escola es reclama a 
Educació la construcció d’un nou edifi-
ci, ja que una part de l’alumnat encara 
fa classes en un mòdul prefabricat. El 

El projecte “Art en connexió” 
és una iniciativa de l’EMAL 
en col·laboració de 9 escoles 
de primària del Lluçanès (ZER 
Gavarresa i ZER alt Lluçanès, 
Terra Nostra, FEDAC i Llu-
çanès). A través d’aquest pro-
jecte l’alumnat de primària 
d’aquests centres explorarà di-
ferents àmbits creatius a partir 
d’una cançó. 

El projecte busca fomentar el 
treball col·laboratiu i conjunt 
entre les diferents escoles. Per 
exemple, els i les alumnes de 
cicle inicial dels 9 centres que 
hi participen, han creat una co-
reografia, vestuari i decoració a 
través de comissions de treball 
amb companyes i companys de 
les altres escoles. A més, cada 
grup-classe s’ha inventat una 
part de la lletra de la cançó. 

El Casino d’Alpens es va omplir fins a dalt per co-
nèixer i reconèixer la vida a les colònies tèxtils. El 
silenci dels telers mostra aquests ecosistemes sor-
gits al voltant de les fàbriques tèxtils, amb pedago-
gia, humor i emoció. Basada en el llibre d’Assumpta 
Montellà i sota la direcció de Ferran Utzet, l’obra re-
passa amb diàlegs vius i sentits una manera de viure 
ja extingida.

Les actrius Maria Casellas i Andrea Portella van 
posar-se a la pell de treballadores, amos, senyores i 
mossens, i van desgranar l’evolució de les colònies 
des de la seva creació, a finals del segle XIX, fins a 
la seva desaparició, a finals dels vuitanta. La sensa-
ció de comoditat de les treballadores, a qui garantien 
casa i feina, contrasta durant el transcurs de l’obra 
amb la vigilància constant dels seus superiors, a qui 
també temien.

Aquesta va ser la tercera funció del nou cicle de 
teatre, que s’havia previst durant els mesos de la 
tardor passada, però que s’ha hagut d’anar reprogra-
mant seguint els dictàmens del PROCICAT. El pro-
per diumenge 14 de març serà el torn de 360 grams, 
de l’artista pradenca Ada Vilaró, a les 6 de la tarda 
al Casino.//JFO

Conseller va assegurar que el projecte 
s’havia de tirar endavant, però va asse-
nyalar un seguit de passos que cal fer 
abans, com per exemple que la propie-
tat del terreny ha de ser municipal, en 
el  cadastre de moment no  hi costa així 
malgrat que fa més de 50 anys que el 
terreny està cedit a l’ajuntament. Des 

 Alumnes de la ZER Gavarresa en una de les sessions amb el professorat de l’EMAL.// F: EMAL

 Bargalló reunit amb l’equip directiu de Perafita// F: CAROLINA FONT USART Bargalló reunit amb l’alcaldessa d’Alpens// F: AJUNTAMENT D’ALPENS

Durant el mes de febrer el 
professorat de l’EMAL ha anat 
a les escoles participants per 
dotar als infants de les eines 
necessàries per crear la cançó 
i  oferir un petit taller de per-
cussió corporal. Un cop finalit-
zat aquest procés, els infants 

enregistraran un vídeo conjunt 
on es podrà veure el resultat 
final així com tot el procés de 
creació. L’acompanyament ins-
trumental de la cançó anirà a 
càrrec de les bandes escolars de 
l’Heurom i La Forja i el profes-
sorat de l’EMAL.//

EDUCACIÓ
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LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanas

El Lluçanès ha registrat més de 450 
casos de coronavirus en un any

Els alcaldes del Lluçanès es reuneixen, de nou 
presencialment, per encarar el futur

NOTÍCIES

Als municipis del Lluçanès s’hi 
han registrat, com a mínim, 453 
casos de coronavirus confirmats 
durant aquest any de pandèmia. 
És la suma dels casos registrats 
a tots els municipis excepte Sant 
Agustí, Sant Martí, Sobremunt i 
Merlès. El departament de Salut 
no en facilita les dades perquè pel 
seu nombre d’habitants no se’n po-
dria garantir la confidencialitat.

En total, durant aquests dot-
ze mesos hi ha hagut 147 casos a 

Prats, 108 a Sant Boi (la majoria 
per un brot a la residència Mont-
cel al setembre, el més important a 
la comarca), 64 a Olost, 57 a Sant 
Bartomeu, 32 a Oristà, 26 a Sant 
Feliu, 11 a Lluçà, 4 a Alpens, i 4 
més a Perafita.

POCS CASOS DURANT LES ÚL-
TIMES SETMANES

Des del 22 de març fins ara 
s’han registrat 10 casos posi-
tius per coronavirus: 3 a Olost, 
3 a Sant Boi, 2 a Prats i 2 més a 
Lluçà. Aquestes dades milloren 
notablement les de la quinzena 
anterior, quan es van registrar 

Ja començo a estar fart del teletreball!
Haig de dir que m’havia cregut totes les seves 

bondats, i encara avui admeto que ha estat una 
molt bona solució logística, segurament la millor 
que hi havia des del punt de vista laboral per 
afrontar aquesta pandèmia que no para de ron-
dar-nos i, de vegades, matar-nos. I també reco-
nec que m’ha servit de molt per millorar la meva 
pràctica amb l’ordinador, conèixer multitud 
d’aplicacions i, fins i tot, m’ha estalviat alguns 
viatges que no em venien de gust, sobretot si s’ha 
d’agafar el tren o l’avió per anar a una reunió.

Ara bé, no estic pas disposat a acceptar que el 
teletreball substitueixi la feina presencial com 
pretenen algunes empreses per estalviar-se des-
peses i disgustos. És a dir, com més lluny tinguin 
els treballadors, doncs millor. Així fan veure que 
tot plegat va per llarg, que encara hi ha molt risc 
de contagi i que, de moment, està bé que no ens 
moguem de casa. Va bé que cuidin de la nostra 
salut i respectin els treballadors que tenen por, 
però també han de donar opció a poder tornar a 
la feina quan sigui possible.

Una cosa és no tenir pressa i una altra que ens 
prenguin el pèl. El risc és que se’ns vulgui vendre 
el teletreball no només com una fórmula segura i 
que ens permet viure la vida a la carta, sinó tam-
bé com l’única perquè només té que avantatges 
amb o sense covid. I no és veritat. És mentida, 
per exemple, que permeti la flexibilitat horària i 
generi menys estrès: a mi no paren d’enviar-me 
enllaços per connectar-me a tota hora per qual-
sevol ximpleria perquè em creuen desvagat. I, 
d’altra banda, sempre que puc vaig a peu i en 
bus o metro; no contamino.

Els periodistes necessitem poder anar als llocs, 
i també a la redacció per posar en comú el treball 
de camp, ordenar la documentació i donar-li sen-
tit al diari. Vivim de parlar, discutir, dir-nos les 
coses a la cara i demanar ajut als tècnics quan 
s’espatlla l’ordinador. A mi no em paguen per 
saber fer anar una màquina, sinó per escriure i 
treure notícies, i per fer-ho necessito voltar amb 
els meus peus i veure els partits amb els meus 
ulls i no amb els que digui el realitzador de te-
levisió.

De la mateixa manera que sempre que puc 
vaig al cinema o a un restaurant, perquè no es 
tracta només de veure una pel·lícula o de men-
jar, sinó de gaudir-ne o empipar-te, de felicitar 
o maleir algú, d’una aventura que consisteix a 
viure la vida. Així és com s’aprèn a tenir sentit 
comú. Però ens volen asseguts i atrofiats, sem-
pre connectats a un manual d’instruccions. No és 
pas estrany que tots acabem fent el mateix diari 
perquè tenim el mateix ordinador. El teletreball 
ajuda en moltes coses i també ens fa més dòcils 
en d’altres.

A mi m’agrada decidir per mi mateix i poder 
saber després si he encertat o m’he equivocat a 
partir dels comentaris dels altres i, per tant, de 
la seva veu, no de la d’una màquina.//

Teletreballar

LA COLUMNA

Ramon
BESA 36 casos positius a la comarca.

ELS MOSSOS DESALLOTGEN 
UNA FESTA IL·LEGAL A SANT 
BOI

Els Mossos d’Esquadra van 
desallotjar, el passat dissabte 
6 de març, una festa il·legal a 
la casa rural Refugi de l’Esqui-
rol, a Sant Boi. Els agents que 
es van desplaçar fins a la casa 
després de rebre un avís, i van 
multar 19 persones per sal-
tar-se el confinament comarcal. 
D’aquestes, 12 també van aca-
bar sancionades per anar sense 
mascareta.//

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Després de gairebé un any 
trobant-se només virtualment, 
els alcaldes dels 12 municipis 
del Lluçanès que formen part 
del Consorci, es van reunir el 
passat dimarts 9 de març de 
nou a la seu de l’ens per parlar 
dels projectes de futur. 

Es va parlar de la possibilitat 
de manconumar nous serveis i 

començar a treballar en nous 
projectes per a la ciutadania. 
Com explica Montse Juvanty, 
coordinadora política del Con-
sorci del Lluçanès. De la tro-
bada se’n va desprendre la vo-
luntat de tots els municipis de 
seguir treballant conjuntament 
pel bé dels veïns i veïnes del 
Lluçanès.  

La trobada també va servir 
per començar a parlar del re-
coneixement de la comarca, 
una reunió que segons el Pre-

sident de l’ens i alcalde muni-
cipi d’Oristà, Marc Sucarrats,  
va quedar pendent de fer per 
l’aturada que la Covid-19 els va 
obligar a fer. 

En aquesta trobada, els al-
caldes i alcaldesses del Lluça-
nès van mostrar la bona sitonia 
que hi ha entre ells i “s’han em-
plaçat a trobar-se de nou pròxi-
mament per seguir parlant del 
tema” tal com ens explica la 
coordiandora política de l’ens, 
Montse Juvanteny//. 

MEDI AMBIENT

COMARCA

El projecte d’ampliació de Fumanya s’enfronta al 
primer examen ambiental

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Les administracions públiques 
afectades, ajuntaments i Consorci,  
i les persones interessades, poden 
presentar al·legacions a l’informe 
d’impacte ambiental de la Planta 
de Compostatge de Fumanya. El 
període de presentació va comen-
çar el passat 25 de febrer i s’allar-
garà durant 30 dies. 

L’informe que presenta l’em-
presa respon al Projecte de Can-

vi Substancial d’una activitat de 
valorització de residus orgànics, i 
és per donar compliment a les dis-
conformitats detectades durant el 
Control ECA (Entitat de Control 
Ambiental) i la incorporació d’un 
nou procés: el desenvesat. Aquest 
procés que serà automatitzat im-
plica un increment dels residus 
que generarà la planta, procedents 
dels envasos. Aquest canvi subs-
tancial també implicarà la instal-
lació de nova maquinària, la pre-
sència de nous focus emissors de 
fums i soroll, i així ho recull l’infor-

me presentat per l’empresa.
Diversos ajuntaments de la co-

marca estan estudiant presentar 
al·legacions a aquest informe i des 
del Consorci també s’està estudi-
ant la possibilitat de fer-ho. Ra-
mon Padrós, alcalde de Sant Mar-
tí d’Albars, ens explica que des 
del seu ajuntament han demanat 
al Consell Comarcal d’Osona que 
els faci l’assessorament pertinent i 
faci l’informe per enviar a la Gene-
ralitat. Sigui com sigui, la decisió 
definitiva s’haurà de prendre en 
els pròxims dies.//

Consorci i ajuntaments segueixen estudiant si presenten 
al·legacions a l’informe d’impacte ambiental presentat per la 
propietat
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St. Bartomeu  aprova 
el pressupost 
del 2021

Acaba la portada 
d’aigües al Montcel 
i a Viladecans

El Ple del consistori de Sant Bartomeu va aprovar, 
el pasat febrer, el pressupost d’enguany per un total 
de 1.084.00,00 €.  Des de l’ajuntament destaquen que  
la possibilitat de disposar dels romanents de tresore-
ria els permet fer més inversions, respectant sempre 
els requisits de la sostenibilitat financera.

L’ajuntament va enviar un document a totes les ca-
ses del poble on es detallaven les inversions previs-
tes per aquest 2021. Entre les quals hi ha  la creació 
d’un vial que comuniqui el centre del municipi amb el 
veïnat del Roc Llarg. Aquesta actuació està lligada a 
l’obra del mirador del Roc Llarg. El cost d’aquest vial 
per a vianants i bicicletes és de 300.000 €. Una de les 
altres grans inversions que farà el consistori serà la 
millora d’accessos i climatització de la Sala del Casal, 
amb un pressupost de 119.227,28 € que es finançaran 
via PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya). 

El pressupost també contempla la instal·lació de 
càmeres lectores de matrícules al municipi, seguint 
l’informe que els Mossos d’Esquadra van fer arribar 
als municipis del Lluçanès l’agost del 2020. Aques-
ta acció té un cost previst de 25.000 €. Són varis els 
ajuntaments del Lluçanès que segons l’informe dels 
Mossos.//CFU

Els pròxims 25 i 26 de març se celebraran a Cata-
lunya els comicis agraris, unes eleccions per deter-
minar qui formarà la Taula Agrària. Aquest orga-
nisme – que a més dels 10 membres que s’escolliran 
electoralment té 2 representants del món cooperatiu 
– és l’òrgan de diàleg entre el sector d’agricultura i 
ramaderia i el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya. Unes 18.000 persones físiques estan cridades 
a les urnes, a més d’unes 2.500 persones jurídiques 
que també tenen dret a vot. En total, 20.609 elec-
tors i electores que escolliran la seva representació 
mitjançant, per primera vegada, el vot electrònic. Es 
podrà votar tan de manera remota com presencial, 
però electrònicament en ambdós casos. Els punts de 
votació presencials estan distribuïts per tot el ter-
ritori en funció del cens, i s’han ubicat en seus de 
departaments de la Generalitat i en ajuntaments. 
Seran quatre les candidatures que concorreran les 
eleccions: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya (JARC), Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA) i Asociación Agra-
ria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). Les formacions 
van començar dimecres la campanya electoral, que 
s’allargarà fins el pròxim 24 de març.//JBE

Aquest mes de febrer han acabat les obres de 
la portada d’aigües al disseminat Montcel-Vila-
decans, una obra que feia anys que estava sobre 
la taula i finalment s’ha pogut realitzar. Marc 
Parés, alcalde de Sant Boi, comenta “n’estic molt 
content que s’hagui acabat. Era primordial poder 
fer aquesta obra, ja que és una cosa esencial avui 
en dia i un dels punts forts del nostre programa.” 
Explica que l’obra s’hauria acabat molt abans, 
però amb la situació de la Covid-19, s’ha anat 
endarrerint i parant, però finalment a finals de 
febrer es va finalitzar.

L’obra es va realitzar en dues fases: la primera 
fase amb un cost de 95.426,80 € dels quals la Di-
putació de Barcelona en va subvencionar 60.000 
€, i la resta es va finançar amb un crèdit de la 
mateixa Diputació sense cap tipus d’interès. 
I la segona fase de l’obra, que s’ha acabat a fi-
nals de febrer, estava pressupostada inicialment 
amb 133.182,21 €, i s’ha rebaixat fins a gairebé 
105.000 € aproximadament, a falta d’acabar al-
guns tràmits burocràtics. L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) subvencionarà, aproximadament, 
uns 66.000 € del total de l’obra.//MG

El 25 i 26 de març, 
eleccions agràries a 
Catalunya

Els desplagement d’Agents Rurals a Santa Creu de Jutlgars.// Agents rurals prenen mostres d’un senglar.// F: AGENTS RURALS

SANTA CREU DE JUTGLAR
Per_ Carolina Font Usart

Els agents rurals fan un simulacre d’emergència 
de pesta porcina a Santa Creu de Jutglars

Les patrulles participants del si-
mulacre van ser les encarregades 
de començar la cerca d’animals 
morts en les 49 quadricules en què 
s’haviaen dividit aquests radis, on 
prèviament s’hi havien deixat tres 
exemplars de porcs senglars morts.

Amb el simulacre es va posar a 

prova la relació, coordinació i in-
tercanvi d’informació entre els di-
ferents agents implicats: serveis 
veterinaris, el Cos d’Agents Rurals 
i l’IRTA-CRESA (el Centre de Re-
cerca en Sanitat Animal), per així 
estar preparats per si es dona una 
situació d’emergència.//

Els Agents Rurals i els Serveis 
Veterinaris oficials del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació van participar, 
el dimarts 9 de març, en un simu-
lacre d’actuació en cas de localitzar 
un focus de Pesta Porcina Afrincana 
(PPA) en porcs seglars. El cos va fer 
un gran desplegament de mitjans, 
que incloïa un helicòpter del Grup 
de Suport Aeri dels Cos i diversos 
vehicles tot terrreny. 

L’objectiu del simulacre era ava-
luar la resposta davant una emer-
gència sanitària: la detecció i se-
nyalització d’exemplars morts, 
l’extració de mostres i la retirada 
dels animals. En aquest cas es va si-
mualar la detecció d’un porc senglar 
positiu de PPA en un medi natural. 
Aquest virus té una alta resistència 
al medi i es propaga molt ràpida-
ment causant una gran mortalitat 
quan infecta porcs de granja. El pri-

mer exemplar estava situat al Pan-
tà de la Gavarresa i el va localitzar 
la Gaia, un gos del cos espacialitzat 
en detecció de cadàvers.  Acte seguit 
es van establir els radis del nucli del 
brot, d’infacció i de vigilància (d’un, 
sis i deu quilòmetres respectiva-
ment). 

MEDI AMBIENT

ELECCIONSECONOMIA AIGÜES

NOTÍCIES

Més de seixanta efectius dels Agents Rurals es concentren a l’entrada del municipi per 
dur a terme l’acció
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PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

El col·lectiu feminista del Llu-
çanès i el sindicat d’estudiants del 
Castell del Quer, SEPC Lluçanès,  
van programar un seguit d’activi-
tats i accions que van omplir els 
carrers de Prats de lluita i reivin-
dicació en el dia de la dona. 

A primera hora del matí, una 
part de l’alumnat de l’Institut es 
negava a entrar al centre exercint 
els seus drets a vaga i a manifesta-
ció. La setmana abans des del sin-
dicat havien passat uns pamflets 
on s’explicaven els drets de les es-
tudiants davant la convocatòria de 
vagues. Aquesta concentració a les 
portes de l’Institut era el tret d’inici 
dels actes del 8 de març. Seguida-
ment, un taller de pancartes va ser 
el pas preparatori per la manifes-
tació, que començava a les 10 sota 
el lema “No és festa. Fes vaga, no el 
vago” i que va  recórrer l’avinguda 
Pau Casals fins a l’ajuntament.

El final del recorregut fou al ma-
teix institut, on les estudiants van 
llegir el manifest estudiantil on de-
nunciaven que el sistema educatiu 
perpetua i reprodueix estereotips 
i rols de gènere que alimenten les 
opressions capitalistes i patriar-
cals. I reclamaven una educació 
feminista que, entre altres coses, 
deixi d’invisibilitzar les dones en 
els plans docents i que incorpori 
la perspectiva de gènere. Mentre 
a les parets del camp de futbol es 
va començar a pintar un mural  on 
s’hi llegeix “Som i serem a primera 
línia” lema dels col·lectius feminis-
tes anticapitalistes dels Països Ca-
talans d’aquest 8M. 

Al migdia l’activitat es va tras-
lladar a l’Ateneu Popular del Llu-
çanès amb la celebració d’un dinar 
popular. La sobretaula, a ritme de 
garrotins i corrandes, es va allar-
gar fins a les 6 de la tarda, quan 
es va llegir el manifest. 9 dones del 
Lluçanès van posar-hi veu i van 
exigir posar les cures al centre i 
deixar de precaritzar i feminitzar 
aquestes tasques. Posant especial 
èmfasi en la precarització i vulne-
ració de drets de les dones migra-
des. Van cridar a la sororitat entre 
dones de diferents pobles que com-
parteixen una mateixa lluita, una 
lluita contra un sistema capitalista 
i patriarcal que les mata a elles i 
les seves terres. Un cop acabada la 
lectura part de les assistents es va 
dirigir a la manifestació convocada 
a Vic pel Comitè 8M.//

Dins el marc del 8M el col-
lectiu feminista, La Fetillera, ha 
organitzat un seguit de vermuts 
els diumenges del mes de març, 
cadascun tindrà una temàtica 
concreta i serà en un municipi 
diferent. 

El primer vermut amb el nom 
“Dona i treball. Per què fem 
vaga? De la Wolf Von Prats al 
8M” va reunir a una trentena 
de persones a l’Ateneu Popular 
del Lluçanès, que van poder es-
coltar la història de la Wolf Von 
Prats de la veu d’una de les seves 
protagonistes, la Glòria Borra-
lleras. Va explicar com les dones 
organitzades van aconseguir fer 
prevaldre els seus drets davant 
el tancament de l’empresa, i va 
deixar clar que només quan ens 
lluita col·lectivament s’aconse-
gueixen resultats (Podeu trobar 
la història de la lluita de les tre-
balladores de la Wolf Von Prats a 
LaRella número 478 i a la nostra 
web). 

Un cop acabada la xerrada, to-

ANUNCI

Per acords de la JGL del 17 de febrer d’enguany, 
es publicita la convocatòria i bases de selecció de 
dues persones per fer les tasques de porter/a de les 
Piscines municipals d’Olost.

Qualsevol persona amb interès ho pot consultar al 
Web municipal de l’Ajuntament d’Olost o al BOP 
del dia 2 de març. El període per presentar la 
documentació a les oficines municipals acaba el dia 
23 de març de 2021.

Olost, el 3 de març de 2021.

L’Alcalde
Josep Mª Freixanet i Mayans

Ajuntament d’Olost
Pl. Major,1
08516 OLOST
olost@diba.cat

La Fetillera i el SEPC Lluçanès 
omplen els carrers de Prats 
per celebrar el 8M

Comencen els vermuts 
del col·lectiu feminista 
La Fetillera

tes les assistents al vermut van 
poder debatre sobre diferents si-
tuacions que pateixen les dones 
en relació amb al món laboral, 
com per exemple la doble jorna-
da laboral, la invisibilització i els 
sostres de vidre, la feminització 
de certes feines o la manca de 
coneixement que tenim dels nos-
tres drets laborals quan hi ha 
una vaga convocada. 

El següent vermut tindrà lloc 
a Sant Boi de Lluçanès el prò-
xim diumenge 14 de març amb 
el nom: Feminisme, com li dèiem 
abans?”.//

Membres de la Fetillera llegint el manifest d’enguany.// F: FETILLERA

Vermut a l’Ateneu .// F: FETILLERA

Capçalera de la manifestació a Prats// F: EVA FREIXA

Pintada feminista a les parets del camp de futbol de Prats// F: EVA FREIXA

8M
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LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Enguany, i per primera vegada 
un vuit de març, els municipis del 
Lluçanès han organitzat conjun-
tament un seguit d’activitats per 
commemorar aquesta data. El 
vespre del 8M, tal com ja va pas-
sar el passat 25 de novembre, les 
façanes dels ajuntaments de la 
comarca s’il·luminaven de color 
lila, com a homenatge a les dones 
del territori. 

Una de les activitats que es van 
fer a gairebé tots els pobles va ser 
el “Ser dona vol dir…” en què es 
convidava a la població a reflexio-
nar sobre aquesta frase i comple-
tar-la en uns cartells liles que, el 
mateix dia 8, es van centralitzar 
en punts concrets de cada municipi 
per crear una exposició col·lectiva. 
En aquesta acció també hi va par-
ticipar l’alumnat de les escoles i de 
l’Institut Castell del Quer. 

A Prats les activitats es van cen-
trar el dia 8, però els preparatius 
van començar dies abans amb la 
col·laboració dels usuaris i usuà-
ries del Centre de Dia SAIAR Bo-
nasort que van col·laborar creant 
alguns dels cartells de l’exposició 
“Ser dona vol dir”. El jovent de 
l’Espai Obert de Prats - SIS Kabila 
també es van sumar amb la com-
memoració amb la creació de dues 
pancartes que van penjar a la pa-
ret de l’edifici del Casal del Jovent.

 
LES ACTIVITATS VAN COMEN-

ÇAR ABANS DEL 8 I S’ALLARGA-
RAN FINS A FINALS DE SETMANA 

Alguns dels municipis del Llu-
çanès van programar activitats 
els dies previs al 8 de març, com 
per exemple Olost, que el dia 6 
va organitzar a La Font Gran un 
concert amb “La Carpeta” amb la 
col·laboració de Fanny Fortet. El 

Els ajuntaments del Lluçanès commemoren el 8M 
amb activitats conjuntes arreu de la comarca

dia 7 l’associació Camins va orga-
nitzar la “caminada de la dona”, 
com també ho van fer el Club ex-
cursionista Els Bandolers de Sant 
Feliu Sasserra. 

A Oristà del 6 al 8 de març va 
muntar una exposició fotogràfica 
titulada “Les ànimes de la casa”, el 
seu homenatge a les dones d’Oris-
tà i la Torre majors de 65 anys. I 
a Sant Bartomeu del Grau l’activi-
tat “Ser dona vol dir…” va estar a 
l’abast de les veïnes des del dia 1 
de març, quan l’ajuntament va po-
sar un llaç lila a la plaça Dr. Gri-
era on les dones podien deixar els 

seus missatges. El dia 6 es va or-
ganitzar una sessió de meditació a 
l’Església Vella. Les dones de Sant 
Boi de Lluçanès, juntament amb 
el consistori, van fer vídeo conjunt 
que podeu trobar a les xarxes de 
l’ajuntament. 

Des del consorci es va organit-
zar el taller “Descobrim-nos. Una 
mirada a través de l’objectiu” per 
utilitzar la fotografia com a eina 
d’autoconeixement. Durant tot el 
mes de març l’alumnat de l’EMAL 
participarà en una acció, a través 
de les seves xarxes, on inspirats 
per a dones artistes penjaran les 

seves creacions. 

ALPENS CENTRA ELS ACTES 
AQUEST CAP DE SETMANA

Els actes a Alpens començaran 
el dissabte 13 al matí amb l’expo-
sició col·lectiva “Feminart” amb la 
participació de dones artistes de 
la comarca A les 5 de la tarda, hi 
ha el cafè-xerrada amb Assumpta 
Montellà, autora de “La materni-
tat d’Elna”.

El teatre-casino d’Alpens acolli-
rà, el diumenge 14 a la tarda, Ada 
Vilaró que hi portarà el seu espec-
tacle “360 GRAMS”.//

Lectura del manifest del 8M a Olost.// F: AJ. OLOST Façana de l’Espai Obert de Prats.// F: AJ.PRATS

Cartells del “Ser dona vol dir..” a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès// F: AJ.PRATS Exposició “Les ànimes de la casa” a Oristà.// F:AJ. ORISTÀ

8M
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ESPORTS

El PROCICAT també “dona aire” a la  
pràctica esportivaAniol Clavell, tercer al 

Campionat de Catalunya 
de Pista Coberta

Les noves mesures per la Co-
vid-19, vigents des del passat di-
lluns 8 de març, que segons han 
manifestat des del Govern diver-
ses vegades, tenen com a objectiu 
“donar aire a diversos sectors”, 
permetrien una lleugera flexibilit-
zació en la realització d’activitats 
esportives.

Segons les noves mesures, es re-
prendrien les competicions federa-
des per a majors de 16 anys, així 
com les competicions realitzades 
al territori català d’àmbit estatal 
o internacional (o proves classifi-
catòries per a certàmens estatals 
o internacionals). Totes elles, a ho-
res d’ara, amb la prohibició de pú-
blic, tal com publica el PROCICAT.

Per altra banda, amb les noves 
mesures, tornarien a reobrir els 
espais esportius tancats a un 30 
% d’aforament i amb cita prèvia. 
Segons apunta el nou document 
presentat per la Generalitat, cal-
drà portar la mascareta i garantir 

El santboienc Aniol Clavell Clotet va aconseguir 
la tercera posició a la prova de 1500 metres de la 
categoria SUB18 del Campionat de Catalunya de 
Pista Coberta, celebrat el passat diumenge 7 de 
març al Palau Sant Jordi de Barcelona. Clavell 
va fer una marca de 4’12”84, a poc més d’un segon 
del primer classificat. 

Aquest mateix dia, la seva germana Mariona 
Clavell Clotet debutava al Campionat d’Espanya 
Infantil de Natació a Màlaga. La santboienca va 
quedar 35a a la categoria infantil de les 3 edats 
conjuntes, desena del seu any.//Red

LLUÇANÈS
Per_ Lluc Corominas Peraire

la distància i la ventilació. Pel que 
fa les piscines podran obrir al 50%, 
així com les instal·lacions esporti-
ves a l’aire lliure.

Aquestes noves mesures tindri-
en vigència fins el 14 de març, data 
en que es podrien prorrogar o mo-
dificar en funció de les dades i les 
valoracions dels respectius respon-
sables. 

TRES EQUIPS DEL FÚTBOL TOR-
NARIEN A LA COMPETICIÓ

Amb aquest escenari que dibui-
xa el nou PROCICAT, 3 equips del 
F.C.Pradenc tornarien a la com-
petició: el 1r equip masculí, el 1r 
equip femení i el juvenil masculí. 

Segons informa David Beren-
gueres, coordinador del club, 
l’equip juvenil i el femení haurien 
de començar la lliga, mentre que 
el 1r equip seguiran la lliga en 
que ja porten dos partits jugats. 
Els pradencs, que competeixen al 
grup 5 de 3a catalana, van sortir 
victoriosos dels dos enfrontaments 
disputats i, si s’inicia altra vega-
da la competició, defensarien una 
segona posició en la classificació. 
Cada un dels equips, tal com anun-

cia Berengueres, “disputarien una 
volta de la lliga”. 

Les competicions, segons infor-
ma el coordinador del Pradenc, tor-
narien al cap de setmana del 20-21 
de març. Per tant, la tornada a la 
competició encara és una incògnita 
ja que podria patir modificacions 
(tenint en compte que la nova deci-
sió del  PROCICAT tindria vigèn-
cia, d’entrada, fins el 14 de març). 

ALGUNES FEDERACIONS PERME-
TEN L’ENTRENAMENT FORA DE LA 
COMARCA

Amb les noves mesures també es 
permetria, depenent de les federa-
cions corresponents, trencar amb 
la prohibició de mobilitat comarcal 
per realitzar entrenaments dels 
respectius esports. 

És el cas de la FEEC, la Fede-
ració d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya que va habilitar un cer-
tificat que permet desplaçar-se per 
entrenar, sempre i quan s’acrediti 
una inscripció a una competició 
oficial. D’aquesta manera, esca-
ladors, esquiadors o corredors de 
muntanya poden desplaçar-se als 
cims per entrenar.//

ES
VEN

722 45 98 15

- Menjador complert 300 €
- Habitació de matrimoni completa 200 €
- Xerrac elèctric 70 €
- Aparell d’aire fred i calent, per estrenar 200 €
- Màquina de cosir amb moble 100 €
- Màquina de café amb molinet, per estrenar 150 €
- Habitació individual completa, llits articulats 300 €
- Butaca aixecapersones

- Forn elèctric 70 €
- Rebedor 100 €
- Segon rebedor 100 €
- 3 congeladors 50 € cadascun
- 2 neveres altes 70 € cadascuna

amb funcions de massatge 200 €

ESPORTS

 Aniol Clavell tercer de la prova dalt del podi// F: E. CLOTET

Des del 8 de Març, la nova decisió del procicat permetria les 
competicions de majors de 16 anys i l’activitat en espais tancats a un 30%
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OPINIÓ

El futur de la pagesia, sobre la taula

A finals de mes tornem a tenir 
unes eleccions. En aquest cas to-
quen les agràries, aquelles que 
mesuren la representativitat dels 
professionals del camp català. 
Aquestes eleccions, que es faran el 
dijous dia 25 i el divendres dia 26 
de març, tenen la particularitat que 
es faran amb un format diferent a 
causa de la pandèmia que ens toca 
suportar i que representa tota una 
novetat. Així, per primer cop a casa 
nostra votarem fent servir el vot 
electrònic, vot que es podrà emetre 
presencialment en diversos punts 
degudament habilitats o bé telemà-
ticament des de casa fent servir un 
certificat digital.

Som conscients que la situació 
actual provocada per la Covid-19 
no és gaire motivadora, però cal 
que ens mantinguem alerta ja que, 
mentre sembla que tot va a mig 
gas, amenaces pel nostre territori 
com els buscadors de terrenys agrí-
coles volten el país a la cacera de 
les millors terres on instal·lar parcs 
fotovoltaics. Des d’Unió de Pagesos 
tenim clar que el futur passa per 
les energies renovables, però no a 

costa d’ocupar les millors terres de 
conreu de casa nostra. Per aquest 
motiu sempre hem defensat que 
cal un model que defineixi els es-
pais on encabir-hi aquestes instal-
lacions com ara teulades, polígons, 
abocadors, vorals de carreteres i 
deixant, en última instància, els 
espais rústics de poc valor agrolò-
gic.

Però aquesta no és la nostra úni-
ca preocupació, ja que a les nostres 
comarques tenim molts altres te-
mes sobre la taula que amenacen la 
nostra professió com són la proble-
màtica amb la fauna salvatge que 
malmet conreus i pot transmetre 
malalties al bestiar o el decret de 
fertilització i dejeccions ramaderes 
que actualment s’està desenvolu-
pant i que crea tanta pressió en les 
nostres terres de conreu. Tot plegat 
sense oblidar que, evidentment, 
hem de treballar i lluitar perquè 
les nostres explotacions, siguin del 
sector que siguin, puguin ser via-
bles i sostenibles i tenir continuïtat 
en el futur. Les normatives a l’ho-
ra de produir són cada vegada més 
exigents i rigoroses, i la pressió de 

les grans corporacions no para de 
créixer. 

Ho hem de tenir molt clar: ni ens 
ho posen ni ens ho posaran gens 
fàcil! Però nosaltres hi hem de ser 
i participar activament, ja sigui en 
sectors de producció o en temes so-
cials. Així participem en el Consor-
ci del Lluçanès, si cal ens reunim al 
Consell Comarcal, i també amb de-
partaments de la Generalitat quan 
els temes ho requereixen, com des 
de fa temps per aconseguir el man-
teniment de l’oficina del DARP al 
Lluçanès (ara fora de servei per la 
Covid-19) i a l’espera de que torni 
a obrir. 

Finalment, si entenem que el 
desenvolupament rural és un tema 
transversal, les persones que som 
professionals del camp, (ja siguem 
agricultors, ramaders o silvicul-
tors) hem de ser uns actors claus 
en el seu planejament i uns prota-
gonistes imprescindibles a l’hora 
de definir un futur que ha de ser 
viable i  sostenible per a tothom. 
Per això i perquè no cal que ningú 
decideixi per nosaltres, us encorat-
gem a totes les pageses i pagesos a 
participar i votar en aquestes elec-
cions agràries.//

L’Antònia de ca la 
Marió

El passat dia 2 de març es va morir l’Antònia 
Nualart Gili, per mi l’Antònia de ca la Marió. Era 
una persona amb qui sempre m’havia relacionat 
perquè havia estat molt amiga de la meva mare 
i de les meves tietes. De petites vivien totes al 
C/ Sant Pere i havien compartit molts moments 
de joc però també de penúries, especialment du-
rant la guerra i la postguerra. Una mostra de la 
intensa amistat mantinguda és que cada any ella 
trucava a la meva tieta Benita a Lima (Perú) i 
repassaven els seus records de joventut. Això els 
donava molta vida. 

De ben jovenetes  la meva mare i  l’Antònia van 
treballar juntes a la Fonda Santiago, i d’aquesta 
estada els va quedar un record molt especial. Va 
ser una època que, segons explicaven elles matei-
xes,  tot els feia riure. Treballaven molt, això sí, 
però el bon humor els alleugeria la feina. Jo enca-
ra tinc present algunes de les anècdotes que ha-
vien viscut quan no entenien el castellà i es feien 
un embolic amb aquella llengua que els parlaven 
els viatjants que s’hi allotjaven. 

Fins que se’n va anar a la residència vaig poder 
visitar-la regularment a casa seva, durant anys  
amb la presència de les seves dues cunyades, i 
després ja tota sola, quan es van morir aquestes.  
L’Antònia era d’aquelles persones anònimes que 
ajuden a què en els pobles hi hagi un bon veïnat-
ge i que transmeten aquella bonhomia que et fa 
sentir a gust amb la seva presència. 

Descansi en pau.// 

Roser Reixach Brià, Prats de Lluçanès

Ramon Soler Pujols, Coord. comarcal d’Unió de Pagesos

Joan Roma Cunill,  Borredà

Recordem les 
papallones del 
boix

En el nostre país és molt habitual no recordar-nos 
de les coses fins que tornen a passar. En aquests mo-
ments les papallones del boix estan en fase de larves 
i a no gaire tardar les tornarem a veure, afamades , 
atacant totes les mates de boix que trobin al seu pas. 

Es una plaga àmplia i molt destructiva com hem 
pogut constatar en amplis territoris de la UE des que 
varen arribar a Alemanya procedents d’Asia. A casa 
nostra, tenim ja una extensa zona delmada per la 
seva voracitat. Quan es despleguen poden aparèixer 
per desenes de milers, i en pocs dies assequen boixos 
de grans i petites dimensions. 

Es hora de coordinar-se per actuar de manera sem-
blant o com s’hsWa fet contra la processionària. He de 
dir que els tractaments contra aquesta eruga son molt 
eficaços, si bé s’han d’anar aplicant cada cert temps. 
Ara mateix en algunes zones fumigades fa uns 4 o 5 
anys comencen a aparèixer de nou.

Però bé, tornant al boix, és important actuar ara, 
perquè sinó els boscos perdran una part de la seva di-
versitat. El boix és present a tots els nostres boscos, 
dona varietat, produeix riquesa, i facilita la vida a una 
nombrosa fauna.

Toca fer-hi front, demanant a la Generalitat, pre-
pari campanya de forma immediata i posi en marxa 
plans de tractaments plurianuals com per garantir la 
seva contenció i exterminació sinó a curt, almenys a 
mitjà termini. Si aneu pels boscos veureu com de des-
tructives son.//

OPINIÓ

La família Gorchs Font agraïm les mostres de con-
dol i d’estimació rebudes davant del traspàs d’Antonio 
Gorchs Juvanteny el passat 21 de febrer. Tot l’escalf 
que ens heu fet arribar per la mort del nostre pare, 
marit i avi ens ha acompanyat en aquests moments 
de tristesa i ha posat de manifest que ens ha deixat un 
molt bon home que es feia estimar per tothom.//

Agraïment
Família  Gorchs Font

CARTA

CARTA

VOLS ESCRIURE 
UNA CARTA D'OPINIÓ?

OPINIÓ

Laura Argilaga Martín, Oristà

El viatge de l’oncle 
Cachucha

En quin grau és certa la història que us explicaré 
no ho sé. A mi me l’explica la mare, una senyora de 
83 anys amb Alzheimer, i a ella el protagonista, el seu 
oncle Cachucha. Els fets poden estar distorsionats, si 
no inventats, per una ment xarbotada per la malaltia 
o per la xerrameca d’un somiatruites.

I aquesta és la història: l’ oncle Cachuca era alt, ben 
plantat, de la broma, gran fabulador i canaller. Tenia 
una mula a la que carregava de coses susceptibles de 
ser venudes o intercanviades en els pobles veïns, més 
grans i connectats al “món”. La mula poc descansava, 
doncs al viatge de tornada, de nou, anava ben carre-
gada. Així és com la seva neboda, la meva mare, va 
poder tastar les taronges en un indret i en un moment 
difícils de trobar. 

En un dels seus viatges, insòlitament l’oncle Cachu-
ca agafà un tren. En el vagó, força buit, hi havia una 
joveneta amb un parell de militars. L’oncle s’assegué 
a la vora. Després d’una estona viatjant en silenci li 
va entrar gana. Obrí el farcell i engolí el fato: pa sec, 
cebes i olives mortes (en aquest punt del relat la mare 
sempre és molt explícita, ja em direu com ho sabia si 
no hi era). Amb la panxa plena en Cachucha no po-
gué reprimir-se un sonor pet. La joveneta ofesa el re-
prengué i li digué “Oiga, usted no sabe con quien está 
hablando?”. Ell, il·lús, o no, li contestà “Pues no, hija. 
De que casa eres?”. Ella altiva “Soy María del Carmen 
Franco y Polo”. Ell arrepentit, o no “Pues, perdone” i 
afegí “Ya tenemos bastante con tu padre que nos tapa 
la boca para que ahora tu quieras taparnos el culo”

No sé si ella escoltà aquestes últimes paraules, si 
foren articulades, mormolades o callades ni si es tro-
baren en un tren. El cert és que els narradors han 
omplert el seu relat sempre d’humor, paròdia i anhel 
de llibertat. Ara altres personatges han pres el relleu 
als protagonistes, però malauradament el guió de la 
història poc ha canviat, no trobeu?.//

La pots enviar a:
larellallucanes@gmail.com

Cal que ens diguis el teu nom, cognoms i dni. 
L’article no pot superar els 3.400 caràcters 
(espais inclosos).
Publiquem els articles en funció de l’ordre d’arri-
bada i  l’espai disponible.

Des del 8 de Març, la nova decisió del procicat permetria les 
competicions de majors de 16 anys i l’activitat en espais tancats a un 30%
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OPINIÓ 

Montse Boladeres, Isaac Peraire i Pere Vila, 
regidors d’ERC a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès

Març 2020 / Març 2021

“Construir la nostra vida al voltant 
del principi ubuntu ens ajuda a reconèi-
xer i incentivar el nostre potencial com 
a éssers humans, però també com a col-
lectivitat definida, cap a una cooperació 
efectiva i el bé comú.” UBUNTU La re-
pública del bé comú (Raül Romeva)

Aquest mes farà un any de l’inici de 
les restriccions derivades de la pandè-
mia de la COVID19. També fa un any 
que el Govern espanyol va decretar 
l’Estat d’Alarma, amb la limitació de 
drets i llibertats que comporta. Segueix 
vigent.

Ho llegim i escoltem arreu: les conse-
qüències sanitàries, socials i econòmi-
ques són devastadores i la seva magni-
tud està encara pendent d’avaluar.

Partint de la premissa del bé comú, 
el grup municipal d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya a l’Ajuntament de 

Prats de Lluçanès, ens vam posar a 
disposició de l’Equip de Govern (Junts 
per Prats i Movem Prats). També vam 
fer-los aportacions i propostes enca-
minades a superar les dificultats del 
confinament i a entomar-ne la sortida 
(podeu recuperar l’article a LaRella del 
23 d’abril de 2020).

Vam demanar repetidament un pla 
de reactivació econòmica local que, no 
voldríem pensar que per insistència 
nostra, va quedar definitivament re-
dactat amb acord de tots els grups, el 
30 de juliol de 2020. Aquest Pla havia 
d’estar dotat econòmicament, calenda-
ritzat i dissenyat estratègicament per 
reactivar el comerç local i l’activitat 
econòmica del municipi. 

Doncs bé, han passat vuit mesos de 
la redacció final, i seguim sense un pla 
que marqui el rumb econòmic de Prats. 

Això sí, hem comprat Ca l’Andreuet 

i, sense tenir en compte els 420.000€ de 
la compra, s’hi han destinat fins a dia 
d’avui gairebé 48.000€ en adequació i 
arranjament.

Per un total de 19 entitats culturals i 
esportives (importantíssim garantir-ne 
la seva supervivència), el pressupost 
d’enguany és d’11.150 €.

Al teixit econòmic s’hi han designat 
ajuts de 10.689,00 € el 2020 i de 2.984,84 
€ els tres primers mesos del 2021.

Ja ho vam dir, el 2020 es van cele-
brar més reunions per parlar de festes 
que d’economia. Esperem que aquest 
2021 es reverteixi, no perquè les festes 
no siguin importants, sinó perquè per 
gaudir-les ens cal estabilitat, garantia 
econòmica i salut.

És per això que des del nostre grup 
demanem a Junts per Prats i Movem 
Prats, que són qui governa, propostes 
econòmiques per ajudar a veïns, co-
merç, hostaleria, empreses i autònoms. 
No és difícil, només cal incrementar el 
pressupost municipal enlloc de redu-
ir-lo, amb valentia i abocant-hi recur-
sos. Els comptes ho permeten.

Tenim a l’abast moltes iniciatives 

LA VINYETA, per Gemma Gallorte

Idea original i text de Gerard Cuní Sans

efectives, a tall d’exemple:  
-Sant Julià de Vilatorta: per establi-

ments del sector de l’hostaleria 1.200 
€, d’estètica 750 € i establiments l’ac-
tivitat dels quals impliqui un contacte 
físic proper i directe amb els clients 
600 €.

-Manlleu: per manteniment dels lo-
cals comercials, de serveis i centres de 
treball amb activitat empresarial i per 
les campanyes de promoció, de màrque-
ting i de difusió de les activitats empre-
sarials del municipi, des de 300 € fins 
a 1.000 €.

  Podríem continuar però és evident 
on rauen les prioritats en l’administra-
ció dels recursos .

Aviat farà dos anys de les eleccions 
municipals i, des d’ERC, seguim servint 
a la ciutadania, amb ganes incansables 
de sumar i contribuir a fer un poble mi-
llor. Ho diem sempre i ho reiterem, la 
nostra responsabilitat és procurar pel 
bé comú i la seguirem exercint. Som al 
costat de la gent.

(Totes les nostres propostes les podeu 
llegir a esquerra.cat/pratsdellucanes).//

En la música, 
com en tots els 
àmbits de la vida, 
les dones sempre 
hi han set. En la 
música, com en 
tots els ambits de 
la vida, les dones 
difícilment han 
obtingut el reco-
neixement que els 
pertoca



DIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈSDIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈS

1_ASSESSORAMENT: gestories, advocats, as-
segurances. 
2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIES: agro-
pecuària, jardineria, veterinaris, etòlegs, tre-
balls forestals, fustes·mobles, energies.
3_INFORMÀTICA
4_MECÀNICS

5_OBRES: constructors, paletes, pintors, ex-
cavacions i graves. (NOVA ENTRADA)
6_INSTAL·LACIONS
7_ESCURA·XEMENEIES
8_SALUT: tractaments, dentistes, dietètica, 
farmàcies i òptica. (NOVA ENTRADA)
9_RESTAURANTS·BARS·HOSTALS

10_ALIMENTACIÓ: carnisseries, super-
mecats, menjar per emportar, peixeteries, 
forns de pa i formatgeries.
12_BELLESA: estètica, perruqueria.
11_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: auto-
escola, funerària, quiosc, taxi, tintoreria, 
neteja i fotografia. 

2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIA

E. RENOVABLE

COMBUSTIBLE

JARDINERIAAGROPECUÀRIA

TREBALLS FORESTALS

FUSTES·MOBLES

ETÒLEG

VETERINARI

1_ASSESSORAMENT
GESTORIA·ADVOCATS

ASSEGURANCES

3_INFORMÀTICA



4_MECÀNICS

8_SALUT  

FARMÀCIA
ÒPTICA

DENTISTESTRACTAMENTS DIETÈTICA

620 90 31 80 
C. Major, 60, bis 
08513 PRATS DE LLUÇANÈS

Per a particulars i/o 
empreses

5_OBRES
EXCAVACIÓ I GRAVESCONSTRUCTORS

6_INSTAL·LACIONS 7_ESCURA-XEMENEIES



9_RESTAURANTS·BARS·HOSTALS

10_ALIMENTACIÓ

PRATS DE LLUÇANÈS

PERAFITA

ALPENS

SANTA CREU

LA TORRE LLUÇÀ OLOST

STA EULÀLIA CELEBRACIONS

CARNISSERIES SUPERMERCATS

FORMATGES

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI

CANSALADER - XARCUTER

MENJAR PER EMPORTAR



LaRella | 14

12_ALTRES SERVEIS

NETEJAFOTOGRAFIA

TAXISAUTO ESCOLA FUNERÀRIA

TINTORERIARESIDÈNCIAQUIOSC

11_BELLESA

PERRUQUERIA

ESTÈTICA
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La redacció de la revista LaRella 
no comparteix necessàriament les 
opinions dels articles que no vagin 
signats per la redacció o els mem-
bres d’aquesta, ni els continguts 
dels anuncis publicats a les seves 
pàgines.

Amb la col·laboració de:

EQUIP

ELS ENCANTS EL RACÓ DE LA FEINA

ES VEN OFEREIXO FEINA DE

 » LLITERA JUVENIL DE FUSTA 190 X 90 
cm i 180 x 90 cm, INTEGRA ARMARI I 
3 CALAIXOS. Color blanc i fúcsia, moble 
de qualitat i en molt bon estat. T. : 636 
85 59 67 (R99/01)

 » PNEUMÀTICS EN BON ESTAT, MIDA 205 
- 80 R16. 602 18 12 10 (R96/01)

 »

 » ÓS DE PELUIX molt gran i un DOFÍ tam-
bé de peluix a la carretera de Prats, a 
l’altura de la Font de les Coves. T.: 600 
322 288 (R96/02)

>Es busca parella per ajudar a for-
matgeria i tasques agrícoles/rama-
deres. S’ofereix vivienda_ 625 47 36 
84 (RF/1.98)

S’HA TROBAT

De 9 a 21h De 21 a 9 h

11 dj ST.BARTOMEU TANYÀ

12 dv OLOST VILAPLANA

13 ds F.ALIBERCH -VIC ALIBERCH

14 dg F.BARNOLAS -VIC BARNOLAS

15 dl ST.BARTOMEU TERRICABRAS

16 dt OLOST FARGAS

17 dc PRATS ARUMÍ

18 dj ST.BARTOMEU URGELL

19 dv OLOST EURAS

20 ds F.ATLÀNTIDA-VIC ATLÀNTIDA

21 dg F.AUSA-VIC AUSA

22 dl ST.BARTOMEU POU

23 dt OLOST YLLA-CATALÀ

24 dc PRATS TANYÀ

Els caps de setmana i fes-
tius, tant pel matí i com per 
la nit, faran les guardies les 
farmàcies de Vic.
Les farmàcies del Lluçanès 
continuen amb l’horari ha-
bitual d’obertura dels dis-
sabtes al matí. Diumenge al 
matí, la  Farmàcia Viver de 
Prats també obra.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

VOLS PUBLICAR 
UN ANUNCI?

Si vols publicar un anunci en la 
secció d’Encants o en El racó de 
la feina envians la informació i te’l 
publicarem

comunicaciolarella@gmail.com



11 de març de 2021
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AGENDA/EL TEMPS

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 10 de febrer al 9 de març

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

10 10.7 3.1 0.0 12.6 0.1 0.2 13.2 3.7 0.3 10.4 1.9 0.0 10.9 1.9 0.0
11 13.2 -1.2 0.0 14.2 -2.3 0.2 15.2 -3.1 0.0 12.3 0.6 0.0 12.7 -0.2 0.0
12 12.6 2.5 2.8 15.2 1.0 2.0 14.7 0.8 3.0 14.4 4.3 9.6 13.9 3.9 8.6
13 13.1 5.1 0.0 13.8 5.7 0.0 15.4 5 0.0 12.2 4.4 0.0 12.1 3.2 0.2
14 7.6 2.6 15.0 7.7 3.2 5.8 8.1 5 1.0 7.6 2.4 14.4 6.6 1.5 16.2
15 5.4 2.5 2.0 6.2 3.3 1.4 8.1 3.8 5.0 5.4 2.4 19.4 4.5 1.6 11.6
16 13.7 5.3 0.0 15.1 3.7 0.0 13.7 7 0.0 12.4 5.1 0.0 12.9 3.7 0.0
17 15.3 3.4 0.0 16.7 2.6 0.0 17.5 2 0.0 14.6 5.0 0.0 14.8 5.4 0.0
18 16.1 2.8 0.0 17.6 1.0 0.2 18.0 0.5 0.0 16.9 5.3 0.0 16.8 5.0 0.0
19 16.1 1.7 0.0 17.4 0.0 0.2 17.7 2 0.0 15.6 4.6 0.0 15.6 4.0 0.2
20 15.9 1.0 0.0 17.0 -1.1 0.0 18.2 -2 0.0 15.7 4.4 0.0 16.2 4.0 0.0
21 11.6 2.4 0.0 13.2 -0.3 0.2 13.7 -0.8 0.0 11.0 5.4 0.0 12.6 3.6 0.0
22 10.9 8.9 12.0 11.7 9.2 11.6 12.3 9.7 14 10.8 8.8 26.8 10.2 7.7 23.4
23 15.1 7.7 0.0 16.8 5.9 0.0 17.1 9.4 0.0 14.4 6.6 0.0 13.7 6.0 0.0
24 15.2 4.3 0.2 16.4 2.2 0.2 17.5 8.2 0.0 14.2 4.3 0.2 15.1 3.7 0.4
25 15.5 4.1 0.0 16.0 1.8 0.0 18.4 2.2 0.0 14.4 5.3 0.0 15.1 4.2 0.0
26 14.2 2.6 0.2 14.4 1.6 0.2 16.2 0.3 0.0 14.6 2.3 0.0 14.9 2.9 0.2
27 11.3 1.2 0.0 11.8 -0.3 0.2 12.3 -0.4 0.0 11.9 5.2 0.2 12.7 4.8 0.2
28 12.9 3.7 4.0 14.3 3.4 2.4 17.6 4.2 Imp 11.4 5.2 0.8 12.0 4.1 0.0
1 12.5 1.9 0.0 13.9 1.0 0.0 15.7 -0.4 0.0 11.3 3.6 0.0 12.5 1.7 0.0
2 12.0 5.3 0.0 13.2 3.6 0.0 14.2 4.6 0.0 11.1 5.9 0.0 12.1 3.8 0.0
3 13.0 4.4 0.0 14.1 4.1 0.0 15.0 5 0.0 13.2 5.6 0.0 12.2 5.2 0.0
4 11.0 5.2 0.0 12.6 4.3 0.0 14.7 4.7 0.0 11.4 6.2 0.0 11.7 4.7 0.0
5 13.9 3.7 3.6 14.6 3.9 3.4 15.4 5.2 0.0 14.2 5.7 12.2 12.8 4.3 21.0
6 11.4 5.6 7.0 13.0 5.2 3.4 14.0 8.7 0.7 10.7 5.9 2.2 10.8 5.2 3.4
7 6.1 5.9 0.0 13.2 5.3 0.4 14.6 6.3 Imp 10.7 5.8 0.0 9.6 4.8 2.0
8 12.7 3.0 4.0 14.2 3.7 3.8 15.0 6 Imp 11.0 2.4 0.8 10.9 2.4 5.8
9 10.7 2.4 0.0 12.9 3.9 0.0 14.7 4.6 Imp 10.9 2.0 0.4 10.5 1.0 0.6

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 4 de febrer 20.7

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ _ 8 de febrer -2.5

12 DE MARÇ 

OLOST_TERTÚLIA EN LÍNIA DE “LA NIT 
DE LA IGUANA” DE TENNESSE WILLI-
AMS  A les 19 h. 

TOT EL MARÇ

13 DE MARÇ 

13 DE MARÇ 

DEL 15 AL 21 DE MARÇ 

OLOST_EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES “ELS 
CREMATS” DE XAVIER NAVARRO. De dl a 
dv a l’Espai Guaita de 16 a 20 h
_EXPOSICIÓ “UNA MIRADA PER LA NATU-
RA” DE LA PINTORA CONXITA COMAS.De 
dl a dv a l’Espai Rocaguinarda de 17 a 19 h

PRATS_EXPOSICIÓ “40 ANYS DE PORTA-
DES DE NADAL DE EL 9 NOU”. A la sala 
d’exposicions de Cal Bach.

EMAL_ES PUBLICARAN A LES XARXES SO-
CIALS DIFERENTS VÍDEOS CREATS PER 
L’ALUMNAT DE L’ESCOLA DE MÚSICA I ART 
INSPIRATS O AMB REFERÈNCIES A DONES 
ARTISTES.

PRATS_OBERTURA DE L’ EXPOSICIÓ “40 
ANYS DE PORTADES DE NADAL DE EL 
9NOU” I COL·LOQUI SOBRE PERIODISME 
LOCAL AMB VÍCTOR PALOMAR, DIREC-
TOR D’EL 9NOU D’OSONA I EL RIPOLLÈS. 
A les 19 h. A la sala d’exposicions de 
Cal Bach.

LLUÇÀ_CURS D’ENCAIXOS DE FUSTA. 
ESCOLA D’OFICIS DEL PUIG. Més infor-
mació a puigdelseixuts@riseup.net. 

14 DE MARÇ 

15 DE MARÇ 

14 DE MARÇ 

19 DE MARÇ 

OLOST_TALLER ONLINE PER TREBA-
LLAR L’EMPODERAMENT DE LA DONA 
“DESCOBREIX-TE I ESTIMA’T”. De 
18:30 a 20:30 h.

SANT BARTOMEU_5È OPEN BCN BTT 
L’ESDEVENIMENT COMPTARÀ AMB DIFE-
RENTES CATEGORIES.  6 KM DE CIRCUIT.   
A partir de les 8 h del matí fins al migdia 
a la Codina Rural (control de llicències a 
les 7:15 h). Inscripcions on-line https://
www.ciclisme.cat/cursa/btt/open-barce-
lona-sant-bartomeu-del-grau

OLOST_SORTIDA DE RECONEIXAMENT 
DEL “PI ROIG. BENEFICIS I ÚS” DEL 
GRUP D’ ESTUDI DE PLANTES SIVES-
TRES DE LA BIBLIOTECA A les 16:30 h.

ALPENS_ACTIVITATS A LA FÀBRICA VE-
LLA:
_INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ COL.
LECTIVA “FÈMINART” de dones artistes 
del Lluçanès i rodalies. A les 11:30 h
_CAFÈ-XERRADA AMB L’ASSUMPTA 
MONTELLÀ autora de “La Maternitat 
d’Elna”. A les 17:00

ALPENS_DE L’EXPOSICIÓ COL.LECTIVA 
“FÈMINART” de dones artistes del Lluça-
nès i rodalies. A la Fàbrica Vella. D’ 11 a 
17 h.
_ESPECTACLE “360 GRAMS” D’ADA VILA-
RÓ.  Al Cafè Teatre El Casino. A les 18:00 
h. Reserva d’entrades a l’Ajuntament

OLOST_JORNADA DE MARXA NÒRDI-
CA, AMB MONTSE GRAU. Inscripcions 
a tramitolost@olost.cat fins l’11 de 
març. Limitat a 10 persones.

_MIREM LES ESTRELLES AMB LA INÉS 
IBARBOURE. A la Serra. A les  20.30 h, 
21.00 i 21.30 h. Per grups de 10 per-
sones

ALPENS_OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ 
“SIGUES FLOR, NO EL FLORERO” DE 
NAYRA CARITX. A Cal Teta. Ales 12 h.

AGENDA

 Cigonyes passant la nit a St. Boi// F: JM. CASTRO




