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LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

A Lluçà, Olost i Sant Bartomeu van sonar les caramelles

Enguany només tres pobles del Lluçanès han 
fet les tradicionals cantades de caramelles, a Sant 
Bartomeu del Grau es van cantar el diumenge de 
Pasqua, a Lluçà el dilluns i a Olost els dos dies. 

Les caramelles a Sant Bartomeu van ser una 
mica més curtes del que era habitual, però així i 
tot, la ferma voluntat dels i les cantaires del Cor 
del Grau va fer que aquesta tradició es mantingu-
és. Per garantir que cantaires i públic tinguessin 
l’espai necessari, per mantenir les distàncies de 
seguretat, la cantada es va fer a la plaça Nova, en 
lloc de la del Doctor Griera. Aquesta ubicació per-
metia que la gent pogués seure còmodament i amb 
prou espai entre ells. L’esperada i tradicional Rifa 
dels Ous, però, sí que es va anul·lar. 

A Lluçà enguany no només van cantar carame-
lles sinó que les van recuperar després de cinc 
anys. Un grup de joves del poble amb la voluntat 
de recuperar aquesta tradició tan nostrada, van 
començar a trobar-se els diumenges per practicar. 
Gairebé un mes d’intensos assajos, el que va co-
mençar com una cosa d’un grup d’amics, va acabar 
reunint una vintena de veïns i veïnes del municipi 
que van omplir de música el Dilluns de Pasqua. 
Les cantaires de Lluçà i Santa Eulàlia van passar 
a cantar per Rocadembosch, el Molí, la Garona i 
el Vilaró, davant el monestir de Lluçà, a davant 
de Ca la Filo i a la plaça Major de Sant Eulàlia de 
Puig-oriol, i és que 5 anys sense caramelles t’obli-
guen a fer moltes parades. 

El veïnat d’Olost va estar més de sort, ja que va 
poder gaudir de les caramelles el diumenge i el di-
lluns de Pasqua. La Coral Noves Veus d’Olost no 
va fallar a la seva cita anual i va omplir de música 
la plaça Major després de la missa de diumenge de 
Pasqua. El dilluns, com no podia ser d’altra mane-
ra, veïns, veïnes i cantaires van pujar a Sant Adju-
tori per gaudir de les caramelles. 

La resta de pobles del Lluçanès van decidir no fer 
els actes més populars, tot i que sí que es van man-
tenir els actes litúrgics que permetia la normativa. 
A Sant Boi no es va cantar la Passió el dijous ni 
les caramelles van arribar a Sobremunt. A Prats no 
van sortir els estelladors i no s’hi van cantar cara-
melles, i evidentment, res de Txupitassu. A la Torre 
ni caramelles ni motos, tampoc a Oristà, ni a Sant 
Feliu, ni Alpens, ni enlloc més.//

 Caramellaires de Lluça// F: ESTER SUBIRÀ

MÚSICA

TRADICIÓ

Arriba la primavera, tornen els concerts a La Primitiva
LLUÇÀ
Per_ Carolina Font Usart

Arriba la primavera i es nota. 
Les persones ja tenim ganes de 
carrer i de terrasses, d’estar a 
fora i que ens toqui l’aire, al-
menys durant una estona. I és 
aquesta estona la que a la Kin 
va decidir omplir de música. 

Ja són habituals els concerts 
en petit format a La Primiti-
va, on la cultura sempre hi ha 
tingut un paper important, i 
enguany, ja podem dir que “ha 
començat la temporada”, adap-
tada a les normes actuals, man-
tenint la distància i amb un afo-
rament limitat. 

El passat 27 i 28 de març, La 
Primitiva obria les portes a Nico 

Roig, Lucia Fumero, Pol Batlle 
i Rita Payés que van portar-hi 
“Las rancheras maravillosas”. 
Per tal que el màxim de gent 
pogués gaudir de l’espectacle es 
van fer 5 sessions, una diven-
dres, dues el dissabte i dues el 
diumenge, i totes a l’aire lliu-
re i respectant les mesures de 
seguretat. Un detall que fa els 
concerts a la Primitiva encara 
més màgics són les sorpreses 
que hi passen, com per exemple 
poder gaudir sense saber-ho de 
la veu de la portuguesa Maro o 
de l’empordanesa Sílvia Pérez 
Cruz. 

I mentre la normativa ho per-
meti, els concerts a La Primi-
tiva seguiran. El següent ja té 
data i grup, diumenge 25 d’abril 
Faneka a Lluçà.// Un dels moments de l’actuació en que es va poder apreciar la veu de Rita Payés, cantant i trombonista/ F: FERRAN VILA

 Cor del Grau a la plaça Nova// F: CAROLINA FONT USART

 Coral Noves veus/ F: MONTSE PUNTÍ
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El paisatge del Lluçanès és un trenca-
closques de bosquets i conreus, esquit-
xats de petits pobles i masies aïllades. 
Els camps de blat o colza es van alternant 
amb recs, roquissars, matolls i clapes de 
bosc. És un paisatge de mosaic agro-fores-
tal, típic de les zones rurals de la Cata-
lunya interior. En aquests paisatges de 
mosaic, els marges que separen els cultius 
tenen un paper cabdal per fomentar la bi-
odiversitat, però no els prestem l’atenció 
que mereixen.

 Per nosaltres, els marges agrícoles po-
den semblar merament una separació de 
finques: el límit que marca on acaba un 
camp i en comença un altre. Per molts 
animals, en canvi, els marges poden ser 
un passadís natural per córrer d’un bosc a 
un altre o bé un refugi on amagar-se. Els 
animals que els utilitzen, a més, poden 
ser bons aliats del pagès! Els eriçons per 
exemple, poden posar a ratlla els cargols 
i llimacs. Les mosteles, també s’hi refugi-
en, i ajuden a controlar de manera eficaç 
ratolins i talpons de tota mena.

La tendència d’unir diversos camps 
petits en grans monocultius, ha provo-
cat que es vagin perdent aquests marges 
agrícoles. Aquesta desaparició ha provo-
cat el declivi d’espècies que en depenen, 
com per exemple el botxí. Aquest ocell és 
una mica més gros que un pardal i és un 
gran caçador d’insectes i ratolins, aju-
dant a controlar aquestes plagues en els 
camps. Li agraden els marges amb ara-
nyoners o arços, on pot clavar les seves 
preses en les punxes d’aquests arbustos i 
així poder-les manipular millor a l’hora de 
menjar. D’aquí el nom de botxí. La desa-
parició d’aquests marges ha fet que s’hagi 
extingit en moltes zones de la Catalunya 
central. La darrera parella que es va ob-
servar criant a la comarca va ser a prop 
de Prats de Lluçanès, fa un parell d’anys, 
amb una situació actual incerta.

No només és important que es mantin-
guin aquesta marges, també cal no des-
brossar-los massa sovint. Un marge tallat 
arran ens pot semblar més net, però no 
tindrà les flors silvestres tant importants 
per les abelles, o bé deixarà de ser el cau 
d’eriçons o niu de botxins. Cal deixar-hi 
créixer els arbustos, i si els volem tallar, 
que no siguin tots de cop. Només així po-
drem tenir uns espai agrícoles ben con-
servats, on sigui compatible l’explotació 
agrícola i ramadera amb la protecció del 
nostre patrimoni natural.//

Marges 
marginats

LA COLUMNA

Ferran
SAYOL

Prats registra 46 positius per
COVID en només quinze dies

ERC suspèn de militància Josep Maria 
Freixanet durant dos anys

LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanas

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

L’Ajuntament de Prats ha dema-
nat “col·laboració i responsabilitat” 
a la població per frenar l’augment 
alarmant de casos registrats en les 
darreres setmanes. Des del dia 22 
de març fins ara hi ha hagut 46 ca-
sos positius en proves PCR o d’antí-
gens. L’alcalde del municipi, Jordi 
Bruch, es va adreçar a la població 
a través d’un vídeo en què remarca 
que “l’Àrea Bàsica de Salut treballa 
contra rellotge fent moltes proves”, i 
admet que encara hi poden haver 
més casos. “Esperem que d’aquí 
a uns dies pugui quedar com una 
anècdota”, diu Bruch en el vídeo. 
L’Ajuntament també s’ha posat a 
disposició de les persones que ne-
cessitin ajuda per fer la compra a 
través d’una borsa de voluntaris. 
Amb aquestes xifres, el de Prats és 
el brot comunitari més important a 
la comarca des de l’inici de la pan-
dèmia, només és comparable amb 
els més de cinquanta positius re-
gistrats a la residència Montcel de 
Sant Boi a finals de setembre.

L’executiva nacional d’ERC 
ha acordat suspendre dos anys 
de militància a l’alcalde d’Olost 
i conseller del Consell Comarcal 
d’Osona, Josep M. Freixanet. 
Segons informen des del par-
tit, Freixanet hauria vulnerat 
“el codi ètic” i “de conducta del 
partit”. Aquesta acusació, i la 
mesura que adopta l’executiva, 
és conseqüència de la investiga-
ció a la que estava sotmès Frei-
xanet després de ser denunciat 
per voler interferir en el procés 
de selecció del gerent del Con-
sell Comarcal d’Osona el 2019.

La polèmica d’aquest cas va 
esclatar després que, d’onze 
candidats, només cinc passessin 
la prova psicotècnica. Freixanet 
va ser acusat de voler interferir 
en el procés, va rebre dues de-
núncies internes al partit, i com 
a conseqüència, l’obertura d’un 
expedient disciplinari. També 
se li demanava que abando-

42 POSITIUS MÉS A LA CO-
MARCA

Les dades de Prats van acompa-
nyades d’un augment important 
de casos també arreu de la comar-
ca, amb 42 nous positius per coro-
navirus. En total, doncs, aquesta 
quinzena al Lluçanès hi ha hagut 
88 casos, gairebé el triple que la 
quinzena anterior, quan n’hi va 
haver 31. Al municipi d’Oristà se 
n’hi han registrat 13, a Olost 8, a 
Sant Feliu i Alpens 7, a Sant Boi 
6 i a Sant Bartomeu 1. Lluçà, Pe-
rafita i Merlès s’han mantingut a 
0, mentre que el departament de 
Salut no ofereix les dades dels mu-
nicipis de menys habitants (Sant 
Agustí, Sant Martí i Sobremunt) 
per garantir-ne la confidencialitat. 

10 GRUPS ESCOLARS LLUÇA-
NENCS CONFINATS PER SETMANA 
SANTA

L’augment de casos entre la po-
blació també ha tingut els seus 
efectes en les escoles del Lluçanès, 
que comencen a recuperar la nor-
malitat després de tots els positius 
registrats just abans de Setmana 

nés totes les responsabilitats 
institucionals tant al Consell 
Comarcal com a l’Ajuntament 
d’Olost. Des de l’inici, Freixanet 
apuntava a Joan Carles Rodrí-
guez, president del Consell, com 
a autor de les denúncies, ja que 
va qüestionar-li el procés com a 
“poc transparent”. 

Davant de la decisió de l’exe-
cutiva d’Esquerra, Freixanet 
defensa que les acusacions són 
“rotundament falses”. Manifes-
ta que la sentència és injusta, 
arbitrària i tendenciosa. A més, 
afirma que no ha tingut accés a 
l’expedient sancionador i que se 
li ha vulnerat el dret a defensa.

En el procés, Freixanet ha 
rebut el suport dels vicepresi-
dents de l’ens osonenc Carles 
Banús (JxCAT), Pere Medina 
(Independent) i Margarida Fe-
liu (ERC), i del portaveu d’ERC 
al Consell, Marçal Ortuño que 
neguen els fets. També de l’exe-
cutiva local d’Olost i dels regi-
dors amb una moció al Ple. 

ERC exposa que la conducta 
va ser només una temptativa, ja 

Santa: en un sol dia, el divendres 
dia 26, es van haver de confinar 
l’escola d’Oristà -que té un sol grup, 
tres grups a l’Escola Lluçanès de 
Prats i dos grups més a Sant Feliu. 
L’endemà, el dissabte 27, es va de-
tectar un cas que va obligar a con-
finar dos grups de l’escola d’Olost. 
A l’Institut Castell del Quer tam-
bé es va haver de confinar un grup 
per un positiu del dia 26, i un altre 
grup per un cas detectat el dia 29. 
La majoria de professors, mestres 
i alumnes afectats per aquests 
confinaments han pogut tornar a 
les aules aquest dimarts, dia 6, 
un cop superada la quarantena, 
excepte alguns que han donat 
positiu en els dies posteriors, ja 
durant les vacances, que s’han ha-
gut de quedar a casa, però no han 
comportat més confinaments per-
què ja no havien estat en contacte 
amb els seus companys. 

Per contra, a Sant Boi només 
nou alumnes han pogut repren-
dre les classes després de Setma-
na Santa: els altres 19, entre els 
quals hi ha tot el grup d’infantil, 
continuen confinats després de 
detectar-se un cas positiu en un 
alumne del Casal de Setmana 
Santa. A les escoles de Perafita, 
Alpens, Santa Eulàlia i Sant Bar-
tomeu no s’hi ha registrat cap cas 
en els darrers dies.//

que “prèviament es va impedir 
que prosperés”. “L’acció de cor-
rupció no s’ha produït, el risc ha 
estat massa gran i el comporta-
ment del senyor Freixanet no ha 
respectat l’obligació d’integritat 
a què estan sotmesos tots els 
càrrecs públics del partit” reite-
ren. L’acusat es queixa que no 
se li ha respectat la presumpció 
d’innocència i se l’ha culpat de 
fets no provats.

Freixanet anuncia que in-
terposarà un recurs al Consell 
Nacional del partit i que si no 
s’estima, recorrerà a la justícia 
ordinària. Afirma que no deixa-
rà cap càrrec i que, “les sigles 
d’ERC estan per sobre de la 
mala gent”. “El càrrec d’alcalde 
no està sotmès a cap executiva 
del partit, ni a capricis de per-
sones de pobles del voltant, sinó 
a la voluntat del poble” declara. 

A l’alcalde olostenc li queda 
un any sense militar al partit 
republicà, ja que ja hauria com-
plert un any de la sanció des 
que se li va obrir l’expedient el 
maig del 2019.//

Freixanet assegura que les acusacions són falses i presentarà recursos en contra

POLÍTICA
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PUIG CIUTAT, PRIMAVERA DE L’ANY 49 AC
Abans dels primers raigs de sol ja hi ha un in-

tens moviment al campament de les tropes de Juli 
Cèsar. Situades a l’entorn de Puig Ciutat prepa-
ren el que esperen que sigui l’assalt definitiu al 
praesidium (nom que rebien aquest tipus de guar-
nicions). Al seu interior, les tropes pompeianes no 
els treuen l’ull de sobre i prenen posicions defen-
sives damunt la muralla.

Ja fa cinc mesos de l’inici de la guerra civil que 
ha de decidir el govern i el destí de la república 
de Roma. En aquest moment Juli Cèsar ha deci-
dit enviar una part de les legions a Hispania, una 
província fidel al bàndol de Pompeu. Aquest, co-
neixedor de les intencions de Cèsar, havia instal-
lat tropes a les collades dels Pirineus per bar-
rar-los el pas. Un dels punts escollits fou l’indret 
de Puig Ciutat, ja ocupat des de  temps enrere.

Els exploradors indiquen que el sector de lle-
vant és el més fàcil d’atacar. Per aquest costat 
puja un camí que condueix a la porta principal. 
Els soldats prenen posicions. Quan reben l’odre, 
inicien l’assalt.

Els primers a intervenir són els foners, els ar-
quers i fins i tot algunes catapultes. Disparen una 
pluja de projectils. El foc de cobertura permet 
avançar la resta dels assaltants cap a les mura-

lles. Porten escales i ariets, i s’apropen a la porta 
perillosament. No sabem quan tarden, però acon-
segueixen tirar-la a terra i entrar. 

És ara quan comença la lluita més sagnant, cos 
a cos, amb el gladius o fins i tot el pugio (les ar-
mes dels legionaris). Es produeixen més baixes. 
Els assaltants van d’edifici en edifici, assassinant, 

Àngels PUJOL i Edu BLE

Vae victis (Ai dels vençuts!) saquejant i calant foc a les construccions. L’hor-
ror s’escampa implacable per tot el poblat.

La destrucció arriba fins l’altre extrem de la for-
tificació, a un edifici on s’ha refugiat una dona. 
L’immoble crema i algunes parets cauen. La dona 
mor. El cadàver queda presoner sota l’enderroc. 
Només part de la cama dreta resta a la vista, però 
ningú es molesta en recuperar el cos ni donar-li 
sepultura. Els carronyaires o el pas del temps 
s’encarregaran d’esborrar l’últim testimoni.

PUIG CIUTAT, 25 DE JULIOL DE 2019
L’equip d’arqueòlegs acaba de descobrir un es-

quelet humà dins un dels edificis destruïts en la 
batalla. És el primer que es troba al jaciment i 
l’ambient d’eufòria impregna tots els racons!

Després de 10 anys d’excavacions han aplegat 
molts indicis de la destrucció violenta: escampalls 
de ceràmica esclafats al terra, armament dispers 
arreu, edificis incendiats i fins i tot un gos mort 
sota l’enderroc. Els faltava només el colofó que 
avui contemplen: un cos humà.

Amb l’ajuda de l’antropòleg de l’equip resse-
gueixen l’esquelet. L’excavació avança lentament. 
La terra és molt dura i els ossos molt fràgils. Cal 
anar amb molt de compte.

Mica en mica l’esquelet queda exposat a la llum. 
Quan el crani i la pelvis es veuen bé l’antropòleg 
diu que podria ser una dona. Es troba caiguda en-
rere.

L’excavació continua ara a la zona de les cames. 
L’una apareix mig flexionada cap a un costat; l’al-
tra queda tallada a la part superior del fèmur. 
No hi ha rastre de la resta de l’extremitat. És la 
cama dreta.//

CRÒNIQUES DE PUIG CIUTAT

Restes d’un cos trobades a Puig Ciutat./ F:  F:ÀNGELS PUJOL

La violoncel·lista Núria Conangla 
interpretarà, el pròxim 25 d’abril, 
les Suites de Bach a l’Església 
d’Olost. El concert que començarà 
a 6 de la tarda tindrà un aforament 
limitat i caldrà reservar plaça prèvi-
ament. Serà la primera vegada que 
Conangla interpreta aquestes peces 
en públic. 

QUÈ SÓN LES SUITES?
Les Suites són les obres més em-

blemàtiques que hi ha per a cello 
solista. El seu autor és J.S Bach, 
compositor barroc que durant molts 
anys va ser mestre de capella d’un 
príncep alemany. Durant aquest pe-
ríode va ser un compositor molt pro-
lífic, i entre les seves composicions 
hi trobem les Suites. Amb el pas dels 
anys les Suites de Bach es van per-
dre, però Pau Casals les va trobar, 
recuperar i popularitzar. 

Les Suites de són sis peces forma-
des per sis danses, algunes més len-
tes, altres més ràpides, que venen de 
diferents llocs: Alemanya, França.. 

Cada Suite té el seu preludi, alle-
mandes, courantes, sarabandes, etc. 

QUÈ SÓN DANSES? 
Jo m’imagino que en aquella època 

en els palaus quan hi feien festes la 
gent hi ballava aquestes peces. Sem-
pre hi ha la més lenta, les que són 
més tipus vals… Com els moviments 
d’un concert que hi ha un allegro, un 
largo, doncs la Suite té danses. 

OLOST
Per_ Carolina Font Usart

“Les Suites són les obres més 
emblemàtiques per a cello solista” 

QUINES SUITES TOCARÀS?
He preparat dues de les sis Suites. 

No serà un concert molt llarg, les dues 
suites tocades seguides duren poc més 
de 45 minuts. Serà un concert assequi-
ble per tots els públics, i el fet que les 
Suites estiguin formades per diferents 
danses també fa que el concert sigui 
molt amè. 

PER QUÈ HAS ESCOLLIT INTER-

PERTAR AQUESTES PECES I AQUÍ A 
OLOST?

Són les obres per excel·lència de xe-
llo i tenia moltes ganes de poder-les 
interpretar amb públic. Abans de la 
pandèmia ja tenia alguna data tanca-
da però la Covid ho ha paralitzat tot. 
Un dia xerrant amb en Xevi Camprubí 
em va plantejar la possibilitat de fer-
ho a Olost, d’on és ell, i ho hem tirat 
endavant. 

L’ENTRADA SERÀ TAQUILLA INVERSA 
HE LLEGIT?

Sí, com a músic l’ideal seria tocar i 
cobrar un tant fix, que no depengui de 
la quantitat de públic. Però hem arri-
bat a la conclusió que en aquest cas fer 
taquilla inversa era la manera més fà-
cil per totes. Així cadascú que pagui el 
que pugui o el que cregui. 

TENS PREVIST FER ALGUN ALTRE 
CONCERT DE LES SUITES?

Ara mateix només tinc un concert a 
Panelles al juliol que falta confirmar 
la data, de fet, és el que es va aplaçar 
l’any passat, de les Suites només hi ha 
aquest. Aquesta és la meva vessant 
més clàssica, però com a intèrpret es-
tic en altres grups dels que també tinc 
concerts.

Aquests últims temps m’he centrat 
molt en temes de composició i produc-
ció, he composat la banda sonora de 
l’espot “De tu a tu” de la productora ca-
talana Fina Films. I pròximament sor-
tirà a la llum el meu primer single.//

F:  NÚRIA CONANGLA
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Unió de Pagesos 
guanya les eleccions 
agràries

Torna el mercat de 
la Xella

SOS Racisme demana que es jutgi 
per tortures als mossos acusats de 
l’agressió racista a Sant Feliu Sasserra

Un total de 4.063 vots van donar la victòria a 
la candidatura d’Unió de Pagesos durant les elec-
cions agràries celebrades els passats 25 i 26 de 
març. En percentatges, UP es va emportar un 
55% dels vots. La segueix Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya (JARC), que amb 2.226 
vots va obtenir el 30,15% del total. Aquests dos 
sindicats seran els que obtindran representació 
a la Taula Agrària, l’òrgan mediador entre el sec-
tor i el govern a Catalunya. Format per 12 re-
presentants, a les eleccions se’n jugaven 10 – els 
2 restants ho seran del cooperativisme – que es 
repartiran equitativament entre els guanyadors 
dels comicis. UP es quedarà, doncs, amb 6 cadires 
i JARC amb les altres 4. 

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) i Unión de Pequeños Agricultores y Ga-
naderos (UPA) no van arribar al 15% dels vots, 
el mínim requerit per obtenir representació a la 
Taula Agrària. 

La participació, que no arriba al 36% d’un cens 
de més de 20.000 votants, ha baixat 16 punts en 
comparació a les últimes eleccions. Aquests són 
els primers comicis agraris que se celebren de 
forma totalment electrònica, i els electors podi-
en emetre el vot remotament o presencialment en 
els punts habilitats. Al Lluçanès es podia votar a 
Oristà, Prats i Sant Agustí.

A la vegueria de la Catalunya Central – forma-
da per les comarques del Lluçanès, Bages, Ber-
guedà, Osona, Moianès, Anoia i Solsonès – Unió 
de Pagesos va arrasar amb un 67% dels vots. Se-
guint la dinàmica de la resta de Catalunya, JARC 
va quedar en segona posició amb el 21% i ASAJA 
i UPA (ambdues amb el 4% dels vots) es van que-
dar lluny dels dos sindicats majoritaris.//JBE

Sobremunt va acollir el retorn del mercat de la Xe-
lla, que des del desembre de l’any passat no s’havia 
tornat a celebrar. El mercat es va fer coincidir amb 
la inauguració del restaurant La Roca, buscant crear 
sinèrgies i donar-se suport mutu. 

Era la primera vegada que el mercat de la Xella 
estava a Sobremunt, i tant l’espai com l’assistència 
han estat valorats molt positivament per l’organitza-
ció i els paradistes. En aquesta ocasió van ser 13 les 
parades que van participar al mercat, entre artesans 
i productors alimentaris. Aquesta assistència ha es-
tat valorada molt positivament per l’organització que 
destaca especialment la incorporació de quatre nous 
artesans al mercat. 

No hi ha data per la pròxima edició del Mercat de 
la Xella, però segons ens diuen “ho tenim tot preparat 
per tornar a començar la roda de mercats quan la Co-
vid-19 ho permeti”. El mercat de la Xella va néixer el 
novembre del 2019 amb la voluntat de ser un espai iti-
nerant on productors i artesans locals o de les contra-
des veïnes poguessin oferir els seus productes.//CFU

El cas d’agressió per part de 
sis Mossos al jove de vint anys, 
Wubi, acaba la fase d’instruc-
ció i ha estat enviat a judici. El 
jutjat d’instrucció manifesta que 
“el comportament agressiu, de-
gradant i vexatori dels sis agents 
ha de qualificar-se com un pre-
sumpte delicte contra la integritat 
moral”, de manera que es manté 
l’acusació pels delictes de lesions 
i contra la integritat moral.

A partir d’aquí, només falta que 
l’acusació i la fiscalia presentin 
els escrits d’acusació per recla-
mar l’escrit de la defensa. SOS 
Racisme, entitat que exerceix 
l’acusació particular represen-

EDUCACIÓ

JUSTÍCIA

Diputació de Barcelona destinarà més de 20.000 € 
a les escoles públiques del Lluçanès

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

La Diputació de Barcelona va 
aprovar, a finals  de març, un 
pla de xoc adreçat als centres 
educatius de la provincia de 
Barcelona. L’objectiu és obrir 
una línia de suport econòmic 
per finançar inversions als cen-
tres públics. El destinataris 
d’aquest pla de són ajuntaments 
de menys de 300.000 habitants. 

El Pla de xoc compta amb una 
partida de més de 6 milions 
d’euros, que es destinaran als 
1.414 equipaments educatius 
de la província de Barcelona. I 
es finançaran les actuacions i 
inversions necessàries per tal 
que aquests centres puguin es-
devenir espais inclusius, igua-
litaris i sostenibles mediambi-
entalment; i que esdevinguin 
equipaments comunitaris que 
afavoreixin a la transformació 
social. 

Amb la quantia rebuda els 
ajuntaments podran finançar 
inversions o projectes que cor-
responguin a una d’aquestes 

dues línies: la primera inversi-
ons per a la digitalització i sos-
tenibilitat dels equipaments, i 
la segona per la inversió en pro-
jectes de millora per garantir 
l’ús social dels espais. 

Per la distribució dels ajuts 
s’ha establert un import mínim 

de 1.500€ per destinatari, la 
resta s’ha distribuït segons cri-
teris de dimensió poblacional i 
d’equitat. A la taula es pot ob-
servar la quantia atorgada a 
cadascun dels ajuntaments del 
Lluçanès amb centres educatius 
municipals.//

RELACIÓ D’AJUTS A LES ESCOLES DEL LLUÇANÈS

Municipi Import criteri 
poblacional

Import total 
concedit

Alpens 373.26 1.873,26

Lluçà 394.58 1.894,58

Olost 1.682,85 3.182,85

Oristà 780,08 2.280,08

Perafita 577,34 2.077,34

Prats de Lluçanès 3.529,01 5.029,01

Sant Bartomeu del Grau 1.246,63 2.746,63

Sant Boi de Lluçanès 823,56 2.323,56

Sant Feliu Sasserra 858,57 2.358,57

Total 9.498,04 23.765,88
 Elaboració pròpia a partir de les dades de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA

tat a la víctima, ja s’ha posat en 
marxa i demana que es jutgin els 
agents per un delicte de tortures, 
pel qual sol·licita una condemna 
de sis anys de presó per a cada 
un i la inhabilitació del càrrec 
per dotze anys. 

SOS Racisme defensa el delicte 
de tortures ja que, el jutge ins-
tructor, argumenta que els fets es 
van produir per “algun o alguns 
dels sis agents policials intervi-
nents, sense que consti acreditat 
que la resta d’agents reprovessin 
aquest comportament, interrom-
pessin o tractaren d’aturar la il-
lícita acció dels seus companys”. 

L’entitat també acusa a tres 
agents per un delicte lleu de le-
sions. I afegeixen que cal tenir en 
compte que s’hi sumen els agreu-
jants, de ser un delicte comès per 

motius racistes, xenòfobs i exer-
cint abús de poder. 

Per la seva banda, la defensa 
dels policies ha recorregut l’or-
dre del jutge instructor dema-
nant de nou l’arxivament del cas 
al·legant que “s’està portant a la 
banqueta dels acusats a sis perso-
nes pel mer fet que ‘passaven per 
allí”

A hores d’ara, Interior només 
ha canviat de destinació els sis 
agents implicats, que segueixen 
treballant a l’espera de la resolu-
ció judicial, encara que el Parla-
ment va instar al Govern a sus-
pendre de sou i feina els policies 
per proposta de la CUP. La reso-
lució parlamentària va comptar 
amb el suport de la CUP, d’ECP i 
ERC, l’abstenció de JxCat, PSC i 
PP, l’oposició de C’s.//

El jutge d’instrucció manté que existeixen “indicis raonables i suficients” per im-
putar els policies pels delictes de lesions i contra la integritat moral

ST. FELIU SASSERRA
Per_ Lluc Corominas Peraire
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LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Èxit d’assistència als vermuts de la Fetillera

del col·lectiu Esgarriades. 
Des d’Acció Lila van explicar la 

campanya que fa més d’un any 
que han posat en marxa per visi-
bilitzar i denunciar les dificultats 
en que es troben les dones i perso-
nes gestants del Bages per poder 
interrompre el seu embaràs. De-
nuncien que a l’hospital comarcal 
de referència, l’Hospital Sant Joan 
de Déu, no es fan avortaments i 
que les dones que volen interrom-
pre el seu embaràs es deriven a al-
tres centres. Aquest hospital està 
gestionat per un Patronat format 
per l’Ajuntament de Manresa, la 
Mútua Manresana i l’Ordre Hos-
pitalari de Sant Joan de Déu. A les 
reivindicacions també hi afegeixen 
la demanda perquè es creï una 
unitat de trànsit que doni servei a 
totes les persones transgènere de 
la comarca.

La llei espanyola permet l’avor-
tament fins a la setmana 14 de la 
gestació. A la Catalunya Central 
només l’hospital de Vic garanteix 

El col·lectiu feminista del Lluça-
nès, La Fetillera, ha organitzat un 
seguit de vermuts - debat, durant 
aquest mes de març, amb una gran 
assistència de públic. Cada debat 
tenia una temàtica diferent però 
totes elles relacionades amb el fe-
minisme. Els debats, que s’han fet 
a diferents pobles del Lluçanès, 
van acabar-se aquest passat 28 de 
març a Sant Feliu Sasserra. 

Des de la Fetillera van allargar 
la commemoració del 8 de març du-
rant tot el mes a través d’aquests 
actes. Aquest nou format de debat 
que han escollit les fetilleres, ha 
permès que es creessin espais de 
diàleg entre dones molt diferents. 
Malgrat que des del col·lectiu de-
ien que cada debat era un espai 
mixt, l’assistència va ser majorità-
riament femenina. 

El nombre de públic va variar 
a cada jornada però el fet que els 
debats es fessin a l’aire lliure  (ex-
cepte el primer) i a varis pobles, va 
permetre que persones molt dife-
rents s’acostessin i participessin 
als vermuts. Aquesta diferència 
entre les assistents va permetre 
debats molt enriquidors i va con-
tribuir a fer un retrat sobre com 
era la vida de les dones a les zones 
rurals els últims anys i com és ara, 
amb les seves diferències i sem-
blances. 

El primer debat organitzat per 
la Fetillera va tenir lloc abans del 
8 de març a l’Ateneu Popular del 
Lluçanès, aquest va girar entorn a 
la jornada laboral de les dones, el 
dret a vaga i la invisibilització de 
les dones en certs sectors, com ja 
vam explicar a LaRella 499. 

FEMINISME INTERGENERACIO-
NAL

Si bé en tots els debats hi va ha-
ver aquesta transversalitat gene-
racional, va ser en el segon, a Sant 
Boi, on es va aprofundir més en el 
tema. A través de quatre eixos te-
màtics: imatge, rols de la llar, edu-
cació i sexualitat, es va crear un 
diàleg entre dones de diferents ge-
neracions. A través d’aquests qua-
tre eixos les assistents van debatre 
en petits grups, fins que al final 
del vermut es va posar en comú les 
conclusions de cadascun dels eixos 
treballats. 

Algunes de les conclusions que 
es desprenen d’aquest segon ver-
mut, és que la corresponsabilitat 
en les tasques de la llar cada com 
és més habitual, però tot i així les 
assistents comparteixen la sensa-
ció d’haver d’estar fent constant-
ment pedagogia de la corresponsa-
bilitat, i denuncien que després de 

tants anys ja hauria de ser un fet. 
Pel que fa a la sexualitat sí que 

hi ha hagut una evolució d’uns 
anys cap aquí. De totes maneres, 
totes van coincidir en que fa molta 
falta que a les escoles hi hagi una 
educació sexoafectiva real per als 
i les adolescents. En aquest sentit 
van fer referència al fet que l’edu-
cació sexual d’aquest país és poca i 
que la pornografia, coitcentrista on 
la dona té el rol de submisa, conti-
nua sent la gran font d’informació.  
I que aquest fet no ha canviat ni 
millorat amb els anys. Algunes 
de les assistents van afirmar que 
als anys 70 les dones estaven més 
alliberades que ara pel què fa a la 
seva sexualitat. 

AVORTAMENT I TRÀNSIT, UNS 
DRETS POC RURALS

El tercer debat de la Fetillera 
va ser a Olost hi va comptar amb 
la presència de membres del col-
lectiu feminista Acció Lila de Man-
resa i amb en Zoe Garcia, membre 

la interrupció voluntària de l’em-
baràs de manera quirúrgica fins a 
la setmana 12 de gestació, a par-
tir de llavors les dones i perso-
nes gestants s’han de desplaçar 
a Barcelona.

 El dret a trànsit de les perso-
nes transgènere, malgrat està 
reconegut, sovint els implica un 
gran periple fins arribar a la uni-
tat especialitzada que hi ha Bar-
celona, que es on es deriven tots 
els casos, com va explicar Zoe 
Garcia, membre de Esgarriades, 
el col·lectiu de dicidències afecti-
ves, sexuals i de gènere d’Osona 
i el Lluçanès. Des dels col·lectius 
es reclama que, com a mínim, 
s’hauria de garantir que a cada 
hospital comarcal de referència 
hi hagués una unitat de trànsit.

FEMINISME ANTIRACISTA
El quart i últim debat de la 

Fetillera va ser Sant Feliu Sas-
serra, una elecció gens casual 
tenin en compte el tema de l’úl-
tim debat, feminisme i antira-
cisme. Cal recordar que fa poc 
més d’un any va sortir a llum el 
cas de l’agressió policial al jove 
Wubi, durant el desallotjament 
de la casa on vivien. Actualment 
ha acabat la fase d’instrucció del 
judici (veure pàgina 5).

El debat a Sant Feliu va co-
mençar amb la xerrada de l’Aya, 
veïna de Prats, que fa un any va 
prendre la decisió de posar-se la 
hijab. L’Aya va explicar la pre-
sa de decisió, que va esdevenir 
un procés d’empoderament on a 
mesura que guanyava seguretat 
esvaïa tots els dubtes que se li 
plantejaven, les pors que tenia 
al “què diran” (no només els seus 
amics sinó també la seva famí-
lia).

L’elecció de l’Aya li ha portat 
conseqüències. Conseqüències 
com les que també pateixen les 
persones migrades i/o racialit-
zades que viuen aquí. Aquest va 
ser un dels temes que es va trac-
tar a les taules de debat d’aquest 
últim vermut de la Fetillera. La 
jornada de Sant Feliu va esde-
venir un espai de reflexió on es 
va donar especial protagonisme 
a les persones migrades, ja que 
són elles les que pateixen en el 
seu dia a dia el racisme que hi ha 
a la nostre societat. 

També es va fer una crítica als 
feminismes europeus blancs que 
sovint han menystingut les veus 
de les dones migrades que viuen 
a Europa a l’hora de prendre de-
terminades decisions. 

El que es va despendre 
d’aquest últim debat és que el 
feminisme ha d’incloure les veus 
de totes les dones, i que ha de ser 
antiracista.//

  Inici del debat a la plaça de l’Esglèsia, Sant Feliu Sasserra//F: LA FETILLERA

Debat a la Font Gran, Olost//F:  LA FETILLERA

“Cal una 
educació 

sexoafecti-
va per als i 
les adoles-

cents”
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EXCURSIONISME

L’ Altra Banda de Sant Isidret: proposta per 
un nou format de proves esportives

Les webs municipals 
suspenen 

Tanquem Fumanya 
demana que s’al·legui 
contra l’ampliació

Innovació i originalitat de-
fineixen la 2a edició de l’Altra 
Banda de Sant Isidret, organit-
zada pel club excursionista Via 
Fora d’Olost. Des del dissabte 
passat i fins al dia 10, el re-
corregut estarà marcat perquè 
tothom pugui seguir-lo quan 
vulgui. 

La ruta, amb inici i final a la 
Plaça Major, consta d’11 quilò-
metres i 230 metres de desni-
vell. Es troba marcat amb cin-
tes vermelles i fites de pedra i 
està penjat a la plataforma de 
navegació Wikiloc. 

Totes les persones que com-
pletin el recorregut i pengin 
una foto a Instagram amb el 
hashtag #altrabanda21, o pen-
gin l’activitat a la plataforma 
Strava, entren en el sorteig 
d’un parell de menús a la Fonda 
Sala i una inscripció a la prope-
ra Pujada a Sant Isidret. 

La caminada de l’Altra Banda 
es va fer, per primera vegada, 
al mes de febrer de l’any passat. 
Aquesta sorgeix després que, al 
2019, s’ampliés el recorregut de 

La comunicació pública i la transparència de les 
webs dels ajuntaments del Lluçanès continua rebent 
una valoració molt baixa del Mapa infoparticipa. No-
més Prats de Lluçanès aprova, i ho fa obtenint un 
100 % de puntuació per segon any consecutiu. La 
seva web informa dels 52 indicadors que analitza el 
grup d’estudi, entre els que hi ha informació sobre 
retribucions, la publicació d’actes dels Plens, pressu-
postos, contractes… Podeu veure totes les puntuaci-
ons a larella.cat.//JFO

La plataforma Tanquem Fumanya posa a l’abast de 
tothom les al·legacions que faran arribar a l’OGAU 
contra el projecte d’ampliació Fumanya. 

El passat gener l’empresa va presentar l’avaluació 
d’impacte ambiental, i hi ha temps fins el 12 d’abril per-
què ajuntaments i particulars presentin al·legacions.

L’ampliació augmentarà la superfície de la indústria 
i el total de producte que s’hi tractarà. A més a més, 
com afegeixen des de la plataforma, s’introdueix el de-
senvasat, que implicarà “màquines que fan soroll, més 
consum d’aigua i augment de lixiviats”. 

Per Tanquem Fumanya “si en 20 anys no han so-
lucionat els problemes que ja provoquen, no es pot 
contemplar augmentar ni ampliar res”. És per això 
que segueixen demanant el seu tancament definitiu 
i han dissenyat un model d’al·legació que faran ac-
cessible a tothom qui també vulgui al·legar contra el 
projecte.//JFO

FUTBOL

MEDI AMBIENT

MUNICIPAL

El Pradenc continua 
invicte i segueix líder

 L’empat sense gols al camp del Castellterçol i la 
victòria a Sant Vicenç de Torelló (1-2) permeten al 
conjunt blaugrana mantenir-se al capdamunt de 
la classificació de Tercera Catalana.

El calendari, molt condicionat per les aturades a 
causa de la pandèmia, va obligar al Pradenc a ju-
gar dos partits consecutius fora de casa. En el des-
plaçament a Castellterçol va arribar el primer em-
pat de la temporada. El partit va estar marcat pel 
joc dur del conjunt local i la falta d’encert per part 
dels jugadors lluçanencs. A Sant Vicenç de Torelló 
les coses van anar molt millor, ja que l’equip de 
Flores es va retrobar amb la victòria gràcies als 
dos gols d’Andy, que van permetre assegurar els 
tres punts tot i la diana dels locals a les acaballes 
del partit. L’equip pradenc intentarà mantenir el 
liderat aquest diumenge 11 d’abril, dia en el qual 
el municipal de Prats rebrà la visita del Sant Feliu 
de Codines a partir de les 5 de la tarda.//XV

la Pujada a Sant Isidret. L’Al-
tra Banda transcorre per cor-
riols i camins ubicats al costat 
oposat d’Olost de la que es tro-
ba el turó de Sant Isidre, punt 
més elevat del municipi situat 
a 856 metres d’altitud. 

Per la seva banda, l’edició de 
la Pujada a Sant Isidret d’en-
guany encara és una incògni-
ta. L’any passat no es va poder 
celebrar a causa de les restric-

cions provocades per la pandè-
mia. 

L’Altra Banda de Sant Isi-
dret d’aquest any és una nova 
manera d’entendre, en temps 
de pandèmia, les curses i les 
caminades populars. La propos-
ta del Via Fora permet evitar 
aglomeracions, però al mateix 
temps no renunciar a realitzar 
i organitzar un esdeveniment 
esportiu.//

LLUÇANÈS
Per_ Lluc Cororminas Peraire

ORIENTACIÓ

Èxit de la primera jornada d’orientació 
organitzada pel Consorci

ALPENS
Per_ Carolina Font Usart

La primera jornada d’orien-
tació en família, realitzada en-
tre els municipis de Sant Feliu 
i Oristà, va aplegar més de 80 
persones que, en grups reduïts, 
van poder descobrir l’entorn i 
els racons més bonics entre els 
dos pobles. Els participants ha-
vien de seguir al ruta indicada 
i trobar les fites amagades. La 
sortida va ser prop del Molí de 
la Quintana, van passar per la 
Gavarresa, la casa de Perot Ro-
caguinarda i el riu Bassí.

Aquestes jornades estan pen-
sades i dissenyades perquè tot-
hom hi pugui participar, el re-
corregut és de poc més de 5km 
i apte per tothom. El preu és de 
5€ per grup (d’un màxim de 6 
persones) i cal inscriure’s prèvi-
ament a la web del consorci ja 
que les places són limitades. 

Mapa amb el recorregut preparat i la localització de les fites// F: R. GOMIS

Salt d’aigua prop del Molí de Cabanas// F: VIA FORA

Aquesta jornada, del passat 
28 de març, va ser la primera 
de les que s’han preparat des 
del Consorci. L’objectiu és que 
les participants coneguin els di-
ferents racons del Lluçanès i el 

seu entorn natural mentre prac-
tiquen esport. La següent edició 
tindrà lloc aquest diumenge 11 
d’abril i serà el torn del Lluça-
nès nord, la sortida serà prop 
del Santuari dels Munts. 

NOTÍCIES
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ENTREVISTA

“És molt important ser fort mentalment i ser 
molt valent, i les noies avui en dia som fortes 
i som valentes”
Laura Roquet es dedica al món de l’equitació. És la 4a al rànquing estatal de salts 
d’obstacles i ha competit a les Copes de Nacions amb la selecció espanyola

La Laura Roquet és de Sant Barto-
meu del Grau, sempre l’han apassio-
nat els cavalls i el món eqüestre i és 
amazona de salt d’obstacles. “El salt 
és una disciplina olímpica dins del 
món eqüestre que consisteix a saltar 
obstacles”, ens explica ella mateixa. 
Actualment la Laura és la quarta del 
rànquing estatal de salts d’obstacles, 
ha competit en diverses ocasions a la 
Copa de Nacions amb la selecció espa-
nyola i ha participat en Campionats 
d’Espanya.

COM VA COMENÇAR EL TEU INTE-
RÈS PELS CAVALLS I PER L’EQUITA-
CIÓ?

Jo vaig tenir moltíssima sort amb 
els meus pares, ells criaven cavalls 
àrabs i des de ben petita em pujaven 
a dalt dels cavalls. Amb 5 anys el Rei 
Negre em va regalar un poni i a par-
tir d’aquí vaig començar. Al principi 
fèiem rutes amb els meus pares, però 
m’avorria bastant anar d’excursió i 
a poc a poc vam començar en el món 
del salt. Primer sobretot amb ponis 
i llavors vam aprofitar molts cavalls 
àrabs dels meus pares, els domava, 
els ensenyava i anàvem a fer molts 
concursos. Vaig tenir la sort de néixer 
envoltada de cavalls. 

COM HO FAS PER TENIR CURA DELS 
CAVALLS? 

Tinc un grup de gent al meu voltant 
molt responsable i molt treballadora. 
Un noi em fa les quadres cada dia de 
tots els cavalls i els hi dona menjar 
i tinc un genet molt bo que m’està 
ajudant molt sobretot amb els cavalls 
joves. A més tinc un grup d’alumnes 
i dedico moltes hores a ensenyar-los. 
Hi ha estones que aprenen amb mi i 
a més m’ajuden amb molts aspectes. 
Estic molt agraïda, tinc un equip molt 
bo al meu costat. 

QUANTES HORES HI DEDIQUES I 
COM HO COMPAGINES AMB EL TEU 
DIA A DIA?

Des que vaig acabar els estudis, 
de normal muntava totes les hores 
del dia, començava a les 8 del matí, 
acabava a les 8 o les 9 del vespre, i 
parava una hora per dinar. Ara des 
de fa dos anys tinc alumnes i el que 
estic fent és, al matí entreno amb els 

meus cavalls, i les tardes les dedico a 
entrenar als alumnes. 

EN QUINES COMPETICIONS PARTI-
CIPES ACTUALMENT?

Normalment competeixo uns tres 
caps de setmana al mes, n’hi ha un que 
normalment descanso, que aprofito i 
faig algun clínic, amb alguns alumnes, 
a diferents llocs: vaig bastant a Mallor-
ca, Menorca, Eivissa, a Granada, San-
tander, etc...

Aquest any amb el tema del Covid 
s’han parat bastant les competicions. 
De fet l’any passat era quarta al ràn-
quing nacional, però amb el Covid es 
van parar gairebé totes les competici-
ons. Les Copes de Nacions, que és quan 
representem Espanya, es van cancel-
lar totes. 

COM ÉS UN CAP DE SETMANA DE 
COMPETICIÓ?

Normalment marxem dimecres o di-
jous, depèn de si és un concurs interna-
cional o nacional, i a partir del dijous o 
divendres ja comencem a competir. En 
un concurs hi ha unes 20 proves i en 
sols tenir cinc o sis cada dia. Jo aprofito 
aquests concursos per, a més de portar 
cavalls experts, intentar aconseguir 
bons resultats per mantenir-me amunt 
del rànquing. 

Ara estic a la posició número quatre 
del rànquing nacional i és molt im-
portant seguir fent bons resultats per 
mantenir-me amunt del rànquing. Si 
estàs bastant amunt, normalment pots 
competir als concursos més importants, 

SANT BARTOMEU DEL GRAU
Per_ Núria Vilamala

si no és molt difícil entrar-hi perquè no-
més hi ha plaça per quatre o cinc perso-
nes i són pels millors espanyols que hi 
hagi en el moment. Ara tinc la sort que 
sóc la quarta del rànquing i a tots els 
concursos importants d’aquí a Espanya 
hi estic entrant. 

COM DE COMPLICAT ÉS ARRIBAR A 
COMPETIR A L’ALT NIVELL?

Crec que l’esforç sempre té una re-
compensa i quan tens molta il·lusió 
i treballes fort per aconseguir algu-
na cosa sempre ho aconsegueixes. He 
tingut la sort d’estar 14 vegades amb 
l’equip espanyol corrent Copes de Naci-
ons i crec que he arribat allà perquè he 
trobat cavalls bons que m’han acompa-
nyat a arribar lluny. Quan tu vols acon-
seguir alguna cosa, t’esforces, treballes 
i tens força de voluntat, sempre tens 
recompensa. 

QUINES SÓN LES COMPETICIONS 
MÉS IMPORTANTS EN LES QUE HAS 
PARTICIPAT?

Sobretot les Copes de Nacions, que és 
quan l’equip espanyol, la Real Federa-
ción Hípica Española, m’ha trucat per 
poder representar Espanya. D’aquests 
CSIO n’he pogut córrer 14 i dins 
d’aquests he participat en dues finals 
de les Copes de Nacions que s’han fet a 
Barcelona. A més també he competit en 
diversos campionats d’Espanya. 

QUIN ÉS EL MOMENT MÉS ESPECIAL 
QUE HAS VISCUT?

Hi ha molts moments que m’han fet 

molt feliç al món de l’equitació, perquè 
per mi és un somni poder-me dedicar 
al que a mi m’agrada i em sento molt 
privilegiada. Sóc feliç cada dia de poder 
fer el que m’agrada, però sobretot hi ha 
dos moments molt importants. Quan 
vaig quedar subcampiona d’Espanya 
absolut, a Madrid, fa dos anys, i l’altre 
a Gijón, també fa dos anys, a un inter-
nacional de 5 estrelles, que és el màxim 
nivell que tenim. Vaig quedar segona 
al Gran Premi, que és la prova més im-
portant que tenim en un CSIO i va ser 
un moment molt important per mi.

COM ÉS SER DONA AL MÓN DE L’EQUI-
TACIÓ?

Crec que tenim la sort que és un dels 
únics esports on tenim exactament els 
mateixos avantatges i desavantatges 
els homes i les dones. Ara hi ha mol-
tíssimes dones competint i estem més 
o menys igual, hi ha un 50% d’homes 
i un 50% de dones. A l’equip sí que és 
veritat que normalment hi ha més nois 
que noies, però sempre m’han recolzat 
molt. El que és molt important és ser 
fort mentalment i ser molt valent, i 
les noies avui en dia som fortes i som 
valentes. Cada dia hi ha més noies en 
aquest món i hi ha noies que ho estan 
fent molt bé. 

QUINES CREUS QUE HAN ESTAT LES 
CLAUS PER ARRIBAR ON HAS ARRI-
BAT?

Néixer en una família que m’han re-
colzat des de petita i que ja tenien ca-
valls a casa quan jo vaig néixer. Sem-
pre m’han ajudat a que em formés bé, 
m’han pagat classes amb els millors 
professors del món i tot això ho agra-
eixo a la meva família. També crec que 
ha estat clau el treball i tenir l’ambició 
de voler arribar a algun lloc algun dia. 

CONSIDERES QUE AMB TOT EL QUE 
HAS ACONSEGUIT HAS COMPLERT AL-
GUNS DELS TEUS SOMNIS?

Mai a la vida m’hagués imaginat es-
tar a l’equip i menys arribar a córrer al 
nivell més gran. El meu somni és poder 
continuar a aquest nivell molts més 
anys i que la meva salut estigui igual 
que ara. La sort que tenim és que és 
l’únic esport al món que podem com-
petir fins que tenim molts anys. Tant 
de bo tingui sort i no em lesioni. És un 
esport de risc, molts han tingut pro-
blemes i no han pogut arribar. El meu 
somni és poder arribar a fer el que estic 
fent ara molts més anys.//

  F: LAURA ROQUET
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Executiva de la Secció Local d’Olost. Grup Municipal OISC.

Sentència prèvia (Minority Report)

Els membres de l’Executiva de la 
Secció Local d’Olost fa més d’un any 
que ens mostrem sorpresos i indig-
nats davant del procés obert i cul-
minat dins el partit d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, contra el 
nostre alcalde Josep Maria Freixa-
net. El punt d’inici d’aquest procés 
es remunta al 30 d’octubre de 2019, 
moment en que entra una denúncia 
a la Seu Nacional del partit per uns 
fets que podrien considerar-se com 
una infracció del Codi ètic i de con-
ducta d’ERC, per part de Joan Car-
les Rodríguez. Continua amb l’acord 
de l’Executiva Nacional del 9 de 
març de 2020 d’obrir un expedient 
disciplinari i suspendre preventiva-
ment de militància l’expedientat, a 
més de demanar-li que abandoni els 
càrrecs públics que ostenta. I culmi-
na aquest passat 23 de març de 2021 
en el que se li comunica que aquesta 
mateixa Executiva Nacional ha de-
cidit la seva separació temporal del 

partit per 2 anys tot i que la Comis-
sió de Garanties en proposava 1. 

Aquesta seqüència, ens porta a ex-
posar els següents punts:
1. L’obertura de l’expedient s’ori-

gina en la crisis desfermada 
en el si del Consell Comarcal 
d’Osona (CCO) arran de l’elecció 
del gerent del mateix. Aquest 
procés, en opinió de diversos 
testimonis i protagonistes està 
farcit d’irregularitats i no pre-
cisament provocades pel nostre 
alcalde. N’és un exemple el fet 
de que, tractant-se d’un càrrec 
de confiança es podia obviar el 
procés de selecció i encara més 
les proves psicotècniques que 
s’hi van incloure. En aquell mo-
ment es van fer diversos precs 
al president perquè reconduís 
el procés de selecció que s’esta-
va enrarint i que va donar una 
imatge pública del partit molt 
perjudicial i opaca.

2. L’actual President del CCO, 
Joan Carles Rodríguez,  és qui 
presenta la denúncia, per supo-
sades interferències del denun-
ciat en el procés d’elecció del 
nou gerent, tot i que finalment 
la persona escollida acaba sent 
la preferida pel propi President.

3. El denunciat presenta fins a 4 
testimonis que tomben la versió 
del denunciant, però i/o no se’ls 
escolta prou i/o s’obvien les se-
ves declaracions. 

4. En contra de l’opinió de la ma-
joria de l’Executiva Comarcal, 
el partit fa pública una nota de 
premsa anunciant l’obertura de 
l’expedient a l’afectat, les mesu-
res cautelars aplicades al ma-
teix i, per tant, la condemna “de 
facto” pública del denunciat.

5. El grup Municipal d’Olost apro-
va el 27 de juliol de 2020, una 
moció on expressa el suport i la 
confiança al seu alcalde i cap de 

grup i s’alinea perquè continuï 
exercint les funcions del seu 
càrrec.

6. El procés s’ha allargat d’una 
forma inexplicable i l’Executi-
va Nacional ha decidit doblar la 
suspensió de militància fins a 2 
anys. 

7. Com a autors principals i neces-
saris de la “sentència” i conei-
xedors, d’altra banda, de com 
van anar realment els fets, cal 
destacar la Maria Balasch, pre-
sidenta regional d’ERC a la Ca-
talunya Central, cap de llista a 
l’alcaldia de Vic en les munici-
pals 2019 i l’Isaac Peraire, actu-
al vicesecretari general i cap de 
llista en les municipals a Prats 
de Lluçanès i on va perdre. 
Cap dels dos mai s’han dirigit 
a l’afectat ni a la nostra secció 
local durant aquest procés.

Estem davant  d’una derrota greu 
i generalitzada del partit a la co-
marca. La voluntat dels «vencedors» 
ha sigut eliminar sense arguments 
i això denota que s’està orfe de pro-
jecte. Sens dubte, en els propers dies 
s’hauran de prendre decisions, algu-
nes d’elles molt dures i molt tristes.//

LA VINYETA, per Adrià DAVINS
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OPINIÓ EQUIP

Activitats en el territori

El canvi climàtic empeny a 
canvis importants en el que ha 
estat norma, fins ara, en matè-
ria de consum de combustibles 
fòssils, de manera que en pocs 
mesos s’ha desfermat un autèn-
tic allau de projectes d’aeroge-
neradors, hortes solars, ús de la 
biomassa, etc. 

És un bon símptoma d’haver 
assumit els perills, i la urgència 
de promoure noves energies, a 
banda d’actuar amb molta més 
consciència mediambiental, de 
forma immediata. 

Dit això, apareixen entitats, 
plataformes, associacions, etc, en 
defensa del territori, contraris a 
aquestes instal·lacions. Què fer 
? No podem, per una banda, im-
pulsar noves energies, i per al-
tra, impedir la seva instal·lació. 
En algun lloc han d’anar, si real-
ment volem fer-les viables.

Toca triar i seleccionar. Què 
vull dir ? Doncs, en primer lloc, 
defensar les noves energies, i 

en segon lloc, buscar els indrets 
més adequats, tenint present 
que sempre haurem de consen-
tir en algun sacrifici paisatgístic 
i territorial si les volem fer via-
bles. 

La qüestió és de dimensions i 
idoneïtat. No és igual buscar em-
plaçament adequat per hortes 
solars d’unes poques hectàrees 
que pensar en altres de grans 
dimensions. El mateix podem 
dir per parcs d’aerogeneradors. 
Ara bé, trobats els indrets ido-
nis, ha d’haver-hi consens terri-
torial per a deixar-los instal·lar, 
i similar consens per a rebre’n 
els beneficis i distribuir-los pel 
territori afectat, com a compen-
sació per acollir-les.

Venen temps complicats en 
aquest àmbit. SóWn molts els 
projectes, i molts els territoris 
afectats, millor avançar-se i bus-
car els indrets més idonis que 
esperar a que els promotors els 
imposin.//

Joan Roma Cunill,  Borredà

AGENDA

ABRIL-MAIG

OLOST_EXPOSICIÓ “L’ART D’IL·LUSTRAR CONTES. 
LA BRUIXA DE PERAFITA”. IL·LUSTRACIONS GERARD 
BOSCH I TEXTOS DE TERESA RIBERA. De dl a dv a l’Espai 
Rocaguinarda de 17 a 19  h.

PRATS_DONACIÓ DE SANG.  A L’Espai, Avinguda Pom-
peu Fabra, 8 - Planta 1. De 5 a 21 h. 

17 D’ABRIL

PRATS_DONACIÓ DE SANG. A L’Espai, Avinguda Pom-
peu Fabra, 8 - Planta 1. De 10 a 14 h.

18 D’ABRIL

OLOST_CONCERT DE VIOLONCEL A CÀRREC DE NÚRIA 
CONANGLA. Església de Santa Maria d’Olost. A les 
18 h.

25 D’ABRIL

JORNADA D’ORIENTACIÓ AMB FAMÍLIA_ALPENS-SOBRE-
MUNT-ST. AGUSTÍ DE LLUÇANÈS-ST. BOI DE LLUÇANÈS. 
De 9 h a 12:30 h. Inscripcions www.llucanes.cat/agenda

11 D’ABRIL

ES VEN

ES BUSCA

 » MOBLE DE REBEDOR DE FUS-
TA MASSISSA AMB PENJADOR-
MIRALL.99X38X77 CM . 60 €. T.:  
607310102 (R01/02)

 » SOFÀ blau de tres places a bon preu. 
T.: 639033350 (Montse) (R01/01)

 » FUTBOLÍ CORDOBA I DIVERSES AN-
TIGUITATS. T.:609405643 (R00/05)

 » MÒBIL HABITACIÓ INFANTIL de la 
casa Mobles Ros. LLIT  DE 2x1 M 
(amb 2 calaixos amb rodes), AR-
MARI 1x0,57x2,05 M, ESCRIPTORI 
1,50x0,64x1,01 M i TAULETA DE NIT 
0,54x54x 54 M. De fusta clar amb 
calaixos en tonalitats de taronges. 
Molt bon estat. Preu negociable. T.: 
649996742 (Joan) (R00/04)

 » SOFÀ de dues plaçes de vellut de co-
lor gris nou. T.: 699876127 (R00/03)

 » TRANSPORTIN PER GAT O GOS PETIT 

ENCANTS

de color rosa nou. Per 20 €, negocia-
ble. T.: 699876127 (R00/02)

 » TERMO ELÈCTRIC, ENVASADORA, TA-
LLADORA D’EMBOTITS, PASTADORA. 
EMBOTIDORA, AIRE ACONDICIONAT 
I VITRINA FRIGORÍFICA DE 2,5 M 
EN PERFECTE ESTAT. T.: 606133484 
(R00/01)

 » LLITERA JUVENIL DE FUSTA 190 X 90 
cm i 180 x 90 cm, INTEGRA ARMARI I 
3 CALAIXOS. Color blanc i fúcsia, mo-
ble de qualitat i en molt bon estat. T. : 
636 85 59 67 (R99/01)
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L’Agenda i Els Encants de LaRella

 » CASA PER LLOGAR els mesos de juliol 
i agost, a Prats de lluçanès. De par-
ticular a particular. T: 677 72 11 12  
Susanna (R00/05)

 » MÒBIL Samsung A40 amb una funda 
amb tapa de pell negre a l’Avingu-
da Pau Casals, el dia 25/03/21. T.: 
680278614 (R01/02)

Recordant a 
Josep Riera 
Solanas

Com a gran persona i bon amic
així el recordarem
i en el fons de nostre esperit
un record per ell sempre tindrem.

El seu treball i simpatia
sempre tindrem present
és el que ens oferia nit i dia
i que segur no oblidarem.

Prats li va agrair
la seva feina tan entregada
i un dia li va voler dir
que el seu treball molt valorava.

I un homenatge li va dedicar
i va quedar clar i ben dit 
que el seu treball no es pot oblidar
i així ha quedat també escrit.

I avui amb el cor li diem
que agraïm haver-lo tingut
i sovint el recordarem
al ser per tothom tan volgut.

Gràcies Josep

Ramon Marsal, 
Prats de Lluçanès

POEMA

VOLS ESCRIURE 
UNA CARTA D'OPINIÓ?

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).

>Es busca dona per neteja de 
centre residencial a Sobremunt. 
Matins de dilluns a divendres_ 
690 614 235 (RF1.00)

>Es busca parella per ajudar a 
formatgeria i tasques agrícoles/
ramaderes. S’ofereix vivienda_ 
625 47 36 84 (RF/1.98)

EL RACÓ DE LA FEINA

OFEREIXO FEINA



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 I PINTORS

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

Dia De 9 a 21h De 21 a 9 h

8 dj ST. BARTOMEU ALIBERCH

9 dv OLOST BARNOLAS

10 ds F. TERRICABRAS-VIC TERRICABRAS

11 dg F. FARGAS-VIC FARGAS

12 dl PRATS ARUMÍ

13 dt OLOST URGELL

14 dc PRATS EURAS

15 dj ST.BARTOMEU ATLÀNTIDA

16 dv PRATS AUSA

17 ds F. POU-VIC POU

18 dg F. YLLA-CATALÀ-VIC YLLA-CATALÀ

19 dl ST. BARTOMEU TANYÀ

20 dt OLOST VILAPLANA

21 dc PRATS ALIBERCH

Els caps de setmana i festius, tant pel matí i com per la nit, 
faran les guardies les farmàcies de Vic.
Les farmàcies del Lluçanès continuen amb l’horari habitual 
d’obertura dels dissabtes al matí. Diumenge al matí, la  Far-
màcia Viver de Prats també obra.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA



LaRella | 14

12_ALTRES SERVEIS

NETEJAFOTOGRAFIA

TAXISAUTO ESCOLA FUNERÀRIA

TINTORERIARESIDÈNCIAQUIOSC

11_BELLESA

PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Envia les teves fotografies de meteorologia i paisatges del Lluçanès i les publicaremEnvia les teves fotografies de meteorologia i paisatges del Lluçanès i les publicarem
larellallucanes@gmail.comlarellallucanes@gmail.com

Fotografia JM Castro



25 de març de 2021

LaRella | 15

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 24 de març al 6 d’abril

Contrastos de colors a St.Boi// F.:JM CASTRO

Flor d’ametller (Oristà)// F.: JORDI PUIG Romaní florit (Oristà)// F.: LARELLA

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

24 19.6 0.2 0.0 20.4 -0.7 0.0 21.6 -2.3 0.0 12.9 1.4 0.0 18.6 3.6 0.0
25 19.7 1.5 0.0 20.4 0.3 0.0 23.0 -1.8 0.0 16.9 2.9 0.0 18.8 5.6 0.0
26 18.7 2.1 0.0 20.3 1.0 0.2 21.6 0.0 0.0 9.5 5.4 13.6 17.9 5.5 0.0
27 14.9 4.6 0.0 16.1 4.4 0.0 17.4 7.0 Imp 13.1 2.9 0.0 14.4 6.1 0.0
28 20.3 1.6 0.0 21.0 0.7 0.0 21.6 -0.5 0.0 14.4 2.0 0.2 18.9 4.4 0.0
29 21.3 1.6 0.0 22.6 0.6 0.2 23.5 -0.4 0.0 14.1 0.9 0.0 20.4 6.0 0.0
30 22.1 3.0 0.0 23.1 1.4 0.0 24.2 0.0 0.0 16.1 1.5 0.0 21.1 7.1 0.0
31 21.4 2.7 0.0 22.5 1.4 0.0 24.0 0.3 0.0 15.4 2.6 0.0 20.5 5.9 0.0
1 22.4 0.2 0.0 23.0 -0.7 0.0 23.7 -1.2 0.0 13.4 3.7 7.0 21.3 4.7 0.0
2 21.5 4.6 0.0 22.3 3.5 0.0 24.2 2.0 0.0 7.8 1.3 0.0 20.6 9.1 0.0
3 21.5 5.0 0.8 23.8 3.7 0.0 24.8 4.1 Imp 10.7 -0.1 0.0 21.2 7.6 0.0
4 18.2 3.7 0.0 18.2 3.6 0.0 19.8 4.2 Imp 14.5 -2.0 0.0 15.4 5.6 0.0
5 19.0 2.0 0.0 20.6 1.5 0.0 21.8 0.0 0.0 16.1 1.8 0.0 18.4 4.6 0.0
6 16.5 1.2 0.0 18.0 0.2 0.0 19.0 -1.2 0.0 16.2 1.4 0.0 15.7 4.4 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 3 d’abril 24.8

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ _ 24 de març -2.3

“Molta flor de 
primavera, bona 
tardor espera”

EL TEMPS

Dades temporalment 
no disponibles

a la xarxa meteorològica



Si tu t’hi has fixat, els altres també

PUBLICITAT


