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CULTURA

TEATRE

Sant Baldiri confinat, 
per segon any

Sense el Ball, però 
amb música 

Sant Boi celebra Sant Baldiri, patró del poble, 
mig confinat, degut a la situació de la Covid-19. 
Aquest any els santboiencs podien escollir gaudir 
del menú de Sant Baldiri a casa o bé tornar a di-
nar a la plaça Nova, com era tradicional. Així que, 
per segon any, l’equip de govern es va fer càrrec 
de repartir els 105 menús a les cases que ho van 
voler, i van ser una cinquantena de persones les 
que van gaudir-lo a la plaça. El menú, com l’any 
anterior va constar de paella, carn i postres. Va 
ser cuinat pels tres bars i restaurants del poble. 
Abans de l’àpat, els petits del poble van poder ju-
gar, durant el matí, amb un inflable, a la mateixa 
plaça Nova.//MG (FOTO: MARC PARÉS)

Les restriccions del coronavirus no van permetre 
fer el Ball de Cinquagesma, però músics de l’EMAL 
(Escola de Música i Arts del Lluçanès) i altres ar-
tistes convidats es van reunir a la Pedra Dreta per 
celebrar el tradicional acte.//F.: GBORRALLERAS

Ruda!, nou tastet de circ i música que 
fa primavera a Sant Feliu Sasserra

El musical de 4t torna amb “Nit de Revetlla”

El primer festival d’aquesta 
primavera al Lluçanès va ser 
ruda, però molt dolç. Els Q-fois, 
l’associació cultural de Sant Fe-
liu, van estrenar aquest nou fes-
tival apte per tots els públics el 
dissabte 22 de maig. 

Al matí l’espectacle “Qui Cu Qui 
Què Quina” de la Cia. Nom Provi-
sional, inaugurava Ruda! amb un 
espectacle de circ on dues perso-
nes entre embolics, salts i cercles, 
troben noves maneres de connec-
tar-se i descobrien les melodies 
que es creen quan això passa.  Al 
capvespre, Jo Jet i Maria Ribot, 
van fer les delícies d’un públic 
que veia com el sol es ponia dar-
rere l’escenari, mentre escoltaven 
el seu nou treball “sant llorenç”.//

Més de 1.000 persones han pas-
sat per la Sala Polivalent de Prats 
de Lluçanès al llarg del cap de set-
mana per gaudir del musical dels 
i les alumnes de 4t d’ESO de l’Ins-
titut Castell del Quer. Enguany, 
l’obra escollida ha estat “Nit de 
Revetlla”, basada en la “Nit de 
Sant Joan” que la companyia 
Dagoll Dagom va estrenar l’any 
1981. L’adaptació de l’Institut és 
un divertit musical que barreja 
comèdia, ball i música. 

El musical de l’any 2012 ja va 

representar una versió semblant, 
però aquest any els directors – Llu-
ís Forcada, Marta Vilardell, Judit 
Boix i Esther López, tots ells pro-
fessors del centre – han incorporat 
escenes noves i algunes variacions 
per adaptar i renovar l’obra.

A diferència de la resta d’edi-
cions, aquest any el musical no-
més s’ha pogut representar a 
Prats per facilitar el compliment 
de les mesures contra el corona-
virus, però a canvi s’han fet cinc 
representacions durant el cap de 
setmana perquè ningú en quedés 
fora. A més, comptaven amb una 
comissió que s’encarregava del 

compliment de les mesures i de 
la desinfecció del recinte, l’afora-
ment estava limitat – es van ven-
dre 260 entrades a cada sessió, un 
aforament molt inferior al comú – 
i els i les alumnes van haver d’ac-
tuar amb mascaretes.

La d’enguany ha estat la 21a 
edició d’una proposta més que con-
solidada – una iniciativa arrenca-
da per l’exdirector del centre, Lluís 
Forcada – i que serveix per finan-
çar una part de les despeses del vi-
atge de final de curs dels alumnes, 
que a causa de la pandèmia aques-
ta vegada ha canviat de destí que 
serà a l’Ametlla de Mar.// 

A dalt, moment de l’espectacle del matí; a baix, del concert de Jo Jet i Maria Ribot.//F: PPUJOL

L’equip que va fer possible l’obra.//F: JOAN PARERA

LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch

SANT FELIU SASSERRA
Per_ Carolina Font Usart
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Memòria digna pels deportats 
a camps nazis

El passat dissabte 29 de maig 
Prats de Lluçanès va viure una 
jornada de memòria històrica que 
va servir per col·locar la tercera 
llamborda Stolpersteine del mu-
nicipi, aquesta vegada per home-
natjar a Francisco Rovira Viñolas. 
Les llambordes Stolpersteine són 
unes petites plaques artístiques 
en record als deportats pel nazis-
me que es col·loquen al davant de 
l’última casa on l’homenatjat va 
viure en llibertat. 

Francisco Rovira era un espar-
denyer pradenc simpatitzant de 
les esquerres i sindicalista que va 
fugir a França a les acaballes de la 
Guerra Civil. Després d’haver llui-
tat a la resistència francesa, va ser 
detingut pels nazis i deportat al 
camp de concentració de Dachau, 
l’any 1944. Va ser alliberat el 1945 
i es va instal·lar a França, on va 
morir a Narbona l’any 1988.

La llamborda s’ha col·locat al 
capdamunt del Carrer Sant Pere, 
l’última casa de Francisco Rovi-
ra abans que fugís a França. A 
més de la presència del director 
del Memorial Democràtic, a l’ho-
menatge hi va participar l’EMAL 
(Escola de Música i Arts del Llu-
çanès) que va interpretar el Cant 
dels Ocells. 

Abans d’aquest acte, la jorna-
da de memòria històrica també 
va comptar amb una ruta guia-
da sobre les confiscacions a Prats 
de Lluçanès durant el període de 
la Guerra Civil. La ruta, a càrrec 
de les periodistes Roser Reixach i 
Anna Gorchs – autores de ‘Guer-

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch

ra i Repressió a Prats de Lluçanès 
– passava per aquells edificis del 
centre del municipi que van ser de-
comissats pel Comitè Revoluciona-
ri. N’hi havia de dos tipus: les con-
fiscacions i les col·lectivitzacions.

Les confiscacions es feien a 
propietats de l’església, de perso-
natges religiosos o edificis que es 
trobaven tancats, i se’ls donava 
usos diversos, com ara locals del 
Comitè, sindicat agrícola, coope-
rativa obrera, recollida de refugi-
ats o locals escolars, entre altres. 
Les col·lectivitzacions, en canvi, 
es feien a indústries com la fàbri-
ca d’espardenyes La Mariposa o 
la de Cal Xiquet. Amb l’entrada 
de l’exèrcit franquista el febrer de 
1939 va començar el procés per re-
tornar els edificis col·lectivitzats i 
confiscats als propietaris inicials.

La ruta de les confiscacions va 
passar pels edificis del nucli de 
Prats – començant pel Convent 
de les Domíniques i actual escola 
FEDAC, seguint per Cal Duran o 

el Molí de Cal Palilla, entre altres, 
i acabant a la plaça de l’Església 
– i explicava els motius i els usos 
que se’ls havia donat. L’activitat 
va comptar amb la participació de 
Maria Àngels Parareda, que hi va 
aportar un punt de teatralització 
tot fent veure que era Maria Pe-
canins Fàbregas, una testimoni 
directa del que Gorchs i Reixach 
estaven explicant.// 

La mare acaba de fer 90 anys i a la família 
ho hem celebrat amb més ganes que no pas 
ella, i no ho dic pas per fer-li un retret, ans 
el contrari, doncs està prou contenta. Vull dir 
que per la seva manera de ser sembla que no li 
estès permès gaudir de la vida, deixar-se anar 
i engegar a dida a qui li doni el gust i la gana, 
no fos cas que algú s’enfadés, justament ara 
que no hi ha cap necessitat de fer-se veure.

Les nostres mares i els nostres pares for-
men part d’una generació austera i contin-
guda, també adolorida, homes i dones que 
s’han sacrificat i desviscut pels fills i filles i 
per la casa i que no saben estar-se sense fer 
res, de manera que se senten inútils quan no 
feinegen i s’acusen de passar l’estona, com si 
cosir, fer gimnàstica, llegir, cuidar-se i estar 
pendents dels altres fos perdre el temps. De 
vegades sembla com si esperessin a anar-se’n 
discretament, sense haver d’empipar ningú 
ni fer fressa, perquè ja ho han fet tot i encara 
es valen per si mateixos, son autònoms i te-
nen els veïns per ajudar-se. A ulls dels altres 
passen per un moment tan dolç que voldrí-
em que s’eternitzés: n’hi ha prou amb telefo-
nar-se sovint i amb una visita de tant en tant 
-digueu-ne, si voleu, egoisme-.

Hi ha coses que no es poden triar, però les 
nostres mares i els nostres pares tenen tot el 
dret a desitjar i gestionar la seva vellesa com 
puguin o  els hi vingui de gust. Altra cosa és 
quin ha de ser el paper dels fills. Cadascú se 
sap la seva i no paga la pena donar doctrina 
per quedar bé; si de cas no està de més mos-
trar-se agraït, estimar-los des de l’alegria i mi-
mar-los sense esperar res a canvi.

 Ho dic sobretot pels que ja hem passat dels 
seixanta anys i diem que hem estat molt de 
sort amb les mares i pares que hem tingut 
i ara -si podem-, ens ve de gust gaudir de la 
seva vellesa i sapiència. Una societat seriosa 
és aquella que cuida dels metges, dels mestres 
i dels seus pares, mares, avis i àvies.

I ho dic ara perquè la mare ha fet 90 anys, 
perquè qui més qui menys té un sentiment 
de certa culpa pel que ha passat amb la gent 
gran a resultes de la pandèmia i perquè les 
noves generacions tendeixen a queixar-se del 
món que els hi deixen els vells. A nosaltres 
mai se’ns va passar pel cap criticar els pares 
i les mares pel que ens esperava i no era pas 
precisament fàcil tirar endavant. El seu mè-
rit va ser precisament explicar-nos com fer-ho 
per guanyar-nos la vida. I aquest és el tresor 
que tenim: el culte al respecte i la pràctica de 
la cultura de l’esforç.

I d’aquí ve que vulguem escoltar els seus 
consells amb els nostres fills al costat. No es 
tracta pas de defensar la família com a fór-
mula magistral, sinó com a punt de trobada 
de les diferents generacions per veure una 
sortida a una situació complicada com la que 
tenim a sobre. Em conformo amb poca cosa: 
tant de bo aprenguéssim a cuidar els nostres 
pares, mares, avis i àvies com cuidem i es-
tem pendents del mòbil.//

Ramon BESA I CAMPRUBÍ

La bellesa 
de la vellesa

LA COLUMNA

Moment de la ruta guiada sobre les confiscacions.// F: ANNA GORCHS

La llamborda Stolpersteine que es va col·locar 
davant la casa de Francisco Rovira// F: AJPRATS

Prats col·loca una nova llamborda Stolpersteine en record a Francisco 
Rovira en una nova jornada per la memòria històrica
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Tanquem Fumanya s’emmiralla en les lluites de tres entitats ecologistes
GDT, Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles i Tanquem Can Mata van compartir la seva experiència a Santa Creu

La jornada organitzada per la 
Plataforma Tanquem Fumanya 
va acabar amb una taula rodona 
on van participar tres entitats 
ecologistes de Catalunya que 
comparteixen lluites similars a la 
de Tanquem Fumanya.

Jesús Soler, va assistir-hi en 
representació del Grup de Defen-
sa del Ter. El GDT fa més de 32 
anys que lluiten pel territori. Van 
començar davant l’estat “de pu-
trefacció absoluta” en què baixava 
el riu Ter, fruit de la inexistència 
de lleis mediambientals que en 
garantissin la salubritat, com diu 
Soler la situació “per sort s’ha ar-
reglat una mica”.

A Manlleu hi ha Fervosa, una 
planta de compostatge com la de 
Fumanya, les dues es dediquen 
al tractament de residus orgà-
nics provinents d’empreses prin-
cipalment del sector alimentari. 
Cobrint així, una part, de les ne-
cessitats d’una comarca amb una 
cabana porcina elevada, on com 
van explicar cada dia es maten 
entre 40 i 50 mil porcs.

La segona entitat convidada a 
la taula rodona va ser la Plata-
forma Tanquem Can Mata, que 
lluiten per tancar l’abocador dels 
Hostalets de Pierola (Anoia). Car-
les Bou, president de la platafor-
ma va participar en la jornada. 
Can Mata és un abocador de 79 
hectàrees, que va començar de 
manera clandestina als anys 70 
i als 80 es va legalitzar. Al llarg 
dels anys han patit diverses am-
pliacions, i recentment com el cas 
de Fumanya, els responsables 
n’han sol·licitat una altra.

Segons explica Bou, aquest abo-
cador gestiona vora 1 milió de to-
nes a l’any i la planta de triatge 
que hi ha al costat, en gestiona 
400 mil més, de les quals, segons 
l’empresa, un 16% van a parar a 
l’abocador. Tanquem Can Mata 
calcula que aquesta xifra arriba-
ria fins al 40%. Aquest volum de 
deixalles implica un volum de 
trànsit que ronda els 130 camions 
diaris, com explica Bou.

L’ajuntament dels Hostalets 
de Pierola va fer una consulta, 
el passat març, entre els seus ve-
ïns sobre una possible ampliació 
de l’abocador, que està arribant 
al límit de la seva capacitat. La 
resposta dels veïns va ser sí. Com 
va explicar Bou “va pesar més la 
part econòmica” i és que aquest 
abocador suposa uns ingressos 
anuals de més 3,3 milions d’euros 

SANTA CREU DE JUTGLAR
Per_ Carolina Font Usart

per l’ajuntament.
Els tercers invitats a la taula 

rodona va ser la Plataforma Al-
ternativa a l’Abocador de Cruïlles 
(PAAC), Zeta Figa i en Dani Gon-
zález en van ser els representants

El cas de l’abocador de Vaca-
morta, al Baix Empordà, és ex-
cepcional ja que gràcies a la lluita 
dels veïns i veïnes, finalment una 
sentència judicial en va obligar 
el tancament definitiu i també el 
seu buidatge.

Com explica Dani González, 
l’abocador va començar en uns 
terrenys on durant anys s’hi havia 
extret argila per fer “la famosa 
ceràmica de la Bisbal”. Aquesta 
extracció, explica, deixava forats 
i “uns tècnics van decidir que era 
el lloc ideal per fer un abocador”. 
González explica que si això va 
ser possible va ser per “un alcal-
de que va enganyar el poble dient 
que allò seria un abocador de ru-
nes quan sabia que no seria així” 
i perquè són un municipi petit i 
“devien pensar que no faríem so-
roll”.

La lluita i mobilització veïnal, 
coincideixen les tres entitats, és 
clau per aconseguir els objectius. 
Sovint, però aquesta lluita no va 
acompanyada d’un suport des de 
les administracions.

Com explica Soler, “[el GDT] 
ens hem ‘barallat’ amb el nostre 
ajuntament, amb la junta de re-
sidus i amb l’ACA, amb millors 
o pitjors resultats”. A Manlleu, la 
pressió del GDT i la mobilització 
veïnal va aconseguir el tancament 
de Fervosa. L’ajuntament va veu-
re “en un moment donat” que la 
llicència atorgada a Fervosa “ha-
via caducat” i que les condicions 
que tenia llavors l’empresa no 
eren les que tenia en el moment 
que va rebre la llicència.

La victòria, però va durar poc, 
uns mesos després, la justícia va 
decidir atorgar a Fervosa “una 
autorització cautelar per seguir 
treballant”, com explica Soler. 
Ara com ara, l’empresa encara se-
gueix treballant i “nosaltres hem 
anat patint-ne les conseqüències”. 
El GDT segueix denunciant els 
vessaments de lixiviats que sur-
ten de la planta. Ara, a més, s’hi 
ha sumat un veí de la Planta que 
amb la seva denúncia ha acon-
seguit que la Fiscalia comenci a 
investigar Fervosa per un pre-
sumpte delicte contra els recursos 
naturals i el medi ambient.

Les relacions entre la Platafor-
ma Tanquem Can Mata i les ad-
ministracions també ha estat i és 
complicada. El passat març, com 
explica Carles Bou, l’ajuntament 

dels Hostalets de Pierola, convo-
cava una consulta sobre l’ampli-
ació de l’abocador, “de resultes 
d’aquest ens hem ‘barallat’ amb 
l’ajuntament, els polítics, l’em-
presa i fins i tot amb l’Agència 
Catalana de Residus”.

Gairebé el 40% del pressupost 
municipal dels Hostalets de Pie-
rola prové de les compensacions 
econòmiques que els hi aporta 
l’abocador i com diu Bou “això fa 
que l’ajuntament estigui a favor 
de l’ampliació, a costa de la nos-
tra salut i territori”.

Ell cantó positiu de la consulta, 
segons Bou, va ser la xarxa que 
van crear entre diferents entitats 
i plataformes, com és el cas de la 
Plataforma Ciutadana Residus 
Zero, que aglutina altres entitats, 
entre les quals hi ha el GDT i la 
PAAC. Aquesta ha impulsat una 
proposta de modificació de la mo-
ratòria per a ampliacions i noves 
construccions d’abocadors i inci-
neradores, que la passada legis-
latura va començar a estudiar el 
Parlament. Com diu Bou “la llui-
ta institucional és decebedora, 
però cal continuar-la fent”.

La història de la PAAC, com ex-
plica Zeta Figa, va començar amb 
“l’engany de l’ajuntament de Cru-
ïlles” que va permetre l’abocador. 
La mobilització i pressió de les ve-
ïnes sobre l’ajuntament i l’alcalde 
va acabar fent que aquest últim, 
llavors també director de la su-
cursal del banc del poble, hagués 
de marxar a una altra sucursal 
perquè les veïnes van decidir re-
tirar els diners del seu banc. Amb 
el temps la relació entre la PAAC 
i l’ajuntament ha canviat, amb el 
canvi de govern es van suavitzar 
les relacions i actualment perso-
nes que estaven vinculades a la 
PAAC són regidores.

La relació amb els ajuntaments 
de la Bisbal i Corçà (municipis 
limítrofs amb Vacamorta) també 
va ser complicada. Pel que fa al de 
la Bisbal, mentre els hi deia que 
els donava suport pactava amb el 
conseller Puig (que llavors era el 
titular de Medi ambient) el seu 
silenci davant l’abocador. L’ajun-
tament de Corçà per part seva, a 
canvi d’un pavelló, va permetre la 
pavimentació d’un camí de terra 
que passava per sobre de les bas-
ses i zones humides de Corçà i 
Cruïlles, cometent així un delicte 
ecològic, com explica Zeta Figa, i 
facilitant l’accés dels camions a 
l’abocador.

La relació de la PAAC amb la 
Generalitat va ser molt pitjor, 
com diu Figa la relació “ha estat 
nefasta, i feta a base de judicis, 
sentències i interlocutòries”. A 
la història de Vacamorta hi ha 
hagut nou sentències favorables 
al tancament de l’abocador, cap 
d’elles va aconseguir-ho i la Gene-
ralitat “com si no hi fos” afegeix 
Figa. L’any 2014 el Tribunal Su-
prem dictava una nova sentència, 
on no només s’obligava al tanca-
ment de la Planta sinó també al 
seu buidatge i a la reparació del 
paratge anterior. Ara com ara en-

Carles Bou de Tanquem Can Mata, Jesús Soler del GDT i Dani González i Zeta Figa de la PAAC.//F: P. TANQUEM FUMANYA

Caixa de resistència per les encausades 
i pancartes de Tanquem Fumanya.//F: BVILARÓ

Soler (GDT): 
“cal una 
adminis-

tració que 
vetlli per les 

persones 
i per això 
seguirem 
lluitant”

Bou (T.Can 
Mata): “la 
lluita ins-
titucional 

és decebe-
dora, però 

cal continu-
ar-la fent”
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La plataforma exposa la situació actual 
de la lluita contra Fumanya i planteja 
futures accions

Tanquem Fumanya s’emmiralla en les lluites de tres entitats ecologistes
GDT, Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles i Tanquem Can Mata van compartir la seva experiència a Santa Creu

La plataforma Tanquem Fuma-
nya va reunir a un centenar de ve-
ïns i veïnes del Lluçanès en l’acte 
organitzat aquest passat dissabte a 
Santa Creu de Jutglar. En aquesta 
jornada reivindicativa la platafor-
ma va posar al dia a les veïnes del 
Lluçanès sobre la situació en què es 
troba actualment la Planta de Com-
postatge Fumanya i el procés d’am-
pliació que volen tirar endavant. 

Fruit d’aquesta sol·licitud d’am-
pliació es van activar de nou les 
alarmes al territori, que ja fa anys 
que reclama el tancament de la 
Planta a causa de les molèsties que 
genera entre els veïns, que fa anys 
que han de suportar-ne les pudors.

Durant la jornada es va fer un 
recorregut històric a les protestes 
que, des de l’obertura de la Planta, 
s’han dut a terme al Lluçanès, com 
va dir Cuca Obradors “no és un pro-
blema local, sinó de tot el Lluçanès 
i de totes les zones rurals”. Obra-
dors va recordar la comissió SOS 
Lluçanès, de la qual Tanquem Fu-
manya ha agafat el relleu, i totes 
les persones que n’han format part 
i ara ja no hi són. Va fer un repàs 
a tota la feina que, especialment 
les veïnes de Santa Creu, van fer 
des d’un primer moment per recla-
mar el tancament de la Planta de 
Compostatge: cartes als mitjans de 
comunicació, trobades i reunions 
amb alcaldes, consellers i cartes al 
síndic de Greuges, una entrevista 
al programa “Els matins de TV3” 
l’any 2004, i dues manifestacions 
amb una alta participació (part de 
les activitats de SOS Lluçanès es-
tan resumides en un video al You-
tube anomenat “El calvari de Santa 
Creu”). Cuca Obradors va acabar la 
seva intervenció deixant clara la 
seva postura “plantem cara ja des 
d’ara”.

Seguidament el torn de paraula 
va ser per Rosa Maria Comas, que 
juntament amb Antoni Iborra, van 
explicar quina és la situació actu-
al en què es troba la Planta. Co-
mas va assenyalar que l’activitat 
que es duu a terme a la planta “no 
està del tot coberta pels permisos 
vigents” és per això que la propi-
etat s’ha vist amb la necessitat de 
fer aquest canvi substancial d’ac-
tivitat. Paral·lelament el passat 

SANTA CREU DE JUTGLAR
Per_ Carolina Font Usart

novembre sortia a la llum el Pla 
especial urbanístic autònom que 
Fumanya havia presentat mesos 
abans a la Comissió d’Urbanisme 
de la Catalunya Central, que im-
plicarà l’ampliació de la superfície 
de la planta i l’augment del nom-
bre de tones que podrà rebre. 

Comas va explicar que també cal 
que obtingui la llicència per part 
de l’Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada (OGAU). Aquesta oficina 
va comunicar el passat febrer a les 
administracions públiques afecta-
des que estava tramitant l’avalu-
ació d’impacte ambiental simplifi-
cada sol·licitada per la Planta de 
Compostatge Fumanya S.L per al 
projecte de modificació substanci-
al de l’activitat. Segons va explicar 
Comas, quan l’informe de l’OGAU 
surti publicat al DOGC, si podran 
presentar les al·legacions perti-
nents, i serà en aquest moment on, 
segons Comas i Obradors, hi haurà 
d’haver més mobilització que mai 
per dir ben alt “que el Lluçanès no 
pot ser l’abocador de Catalunya”. 
Iborra va alertar que, si finalment 
li atorguen la llicència, serà difícil 
que es facin enrere. I per aquest 
motiu Cuca i Comas van dir que 
ara era “la gran oportunitat de fre-
nar Fumanya” i que calia seguir 
mobilitzant-se.

Antoni Iborra va lamentar que a 
Catalunya encara no hi hagués cap 
llei contra la contaminació odorífica 
“com tenen altres països europeus”, 
ja que això fa que les pudors siguin 
“judicialment difícils de combatre”, 
tot i que va recordar que el conseller 
Salvador Milà havia promogut un 
esborrany d’avantprojecte de llei a 
principis dels 2000.

Durant tota la jornada es van fer 
banderoles amb el lema “Tanquem 
Fumanya” i tothom qui volia podia 
col·laborar amb una caixa de resis-
tència que s’ha creat per sufragar a 
les despeses judicials a què hauran 
de fer front les sis persones denun-
ciades per Xavier Fumanya, tal com 
van explicar a l’anterior Rella.

Antoni Iborra, advocat de les sis 
denunciades, va recalcar que “la 
denúncia que ha presentat el senyor 
Fumanya és absolutament indiscri-
minada i que no té cap fonament” i 
afegia que “l’únic que busca és cri-
minalitzar les protestes”.

L’advocat explicava que “amb 
aquesta denúncia, l’únic que de-
mostra és el nerviosisme del senyor 
Xavier Fumanya davant el fet que el 
Lluçanès està globalment en contra 
de l’ampliació i de la Planta, però 
això [el nerviosisme] no es pot mate-
rialitzar en una persecució judicial 
que no ve a tomb”.//

Un acte davant del Consorci del Lluçanès aplega un centenar de 
veïns i veïnes de la comarca

NOTÍCIES

cara no han començat.
La gran sort que ara tenen és, se-

gons Zeta Figa, que fa poc van sortir 
a un “30 minuts”, on es detallava la 
presumpte trama de corrupció de Jor-
di Pujol Ferrussola, que actualment 
està en mans de la fiscalia anticor-
rupció que ho investiga. Suposada-
ment el fill de l’expresident hauria 
guanyat uns 5,3 milions d’euros amb 
la venda d’aquest abocador i el de Ti-
vissa, en una enrevessada operació 
empresarial.

Això ha posat de nou Vacamorta 
a la centralitat informativa. I com a 
conseqüència la Generalitat ha co-
mençat a treballar per fer efectiu el 
buidatge, tal com l’obliga la sentència 
de fa gairebé 7 anys.

Les propostes de la Generalitat han 
tornat a posar en peu de guerra la 
PAAC. I és que en un primer moment, 
l’Agència de Residus de Catalunya 
van plantejar que només es buidessin 
les deixalles del 2003 al 2014, deixant 
tres anys de residus allà. Opció que ja 
s’ha descartat.

Actualment hi ha tres grans pro-
postes sobre la taula: una primera 
en què diuen que cal construir un 
nou abocador a 80 km de l’actual per 
evitar grans desplaçaments, quan 
“la majoria de residus vénen de molt 
més lluny” apunta Zeta Figa. Una se-
gona opció, és construir un abocador 
just al costat per evitar les pudors 
que generaria el trasllat “com si fins 
ara haguessin preocupat mai per les 
pudors” diu Figa, cosa que ha posat 
els Ajuntaments de Corçà, Cruïlles i 
Peralada en alerta. I la tercera que és 
enviar-ho tot cap a Can Mata, que es-
tan pendents de l’ampliació.

Com diu Carles Bou, de Tanquem 
Can Mata, ja no els sorprèn res que 
vingui des de la Generalitat perquè 
en el fons “els abocadors no són el 
problema, sinó el símptoma que no 
s’està fent bé la gestió de residus al 
país”. Remarca que al final tot és una 
qüestió de diners i de qui mana, i posa 
per exemple el nou impost pels cotxes 
que emeten gasos contaminants. Els 
abocadors, com explica, produeixen 
gasos. Can Mata emet vora 20 mili-
ons de m3 de gasos l’any, la meitat 
dels quals són CO2, la resta d’altres 
com el metà. A ells ningú s’ha plante-
jat fer-los pagar res, i és aquí on hi ha 
el problema apunta Bou.

Carles Soler, del GDT, afegeix que 
això també és part de la solució: obli-
gar les empreses a tractar els residus 
que produeixen perquè com diu “no 
és més net qui més neteja, sinó qui 
menys embruta”. Això significaria la 
desaparició dels abocadors tal com 
els coneixem ara. En paraules de So-
ler el que cal és “una administració 
que vetlli per les persones i per això 
seguirem lluitant”.//

Cuca Obradors,  Mari Comas i Antoni Iborra al principi de la xerrada.//F: P. TANQUEM FUMANYA
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TRÀNSIT

MUNICIPAL

FESTES

Dos accidents en 
menys de quinze dies 
a la C-62 al seu pas 
per Alboquers

Sobremunt canvia el 
nom i l’aspecte de la 
plaça

Les Festes dels Barris 
s’adapten a la Covid

En menys de quinze dies hi ha hagut dos accidents 
a la C-62, la carretera que connecta la C-25 amb el 
Lluçanès. Les dues col·lisions s’han produït al pas de 
la via per Alboquers.

El primer accident, que va tenir lloc al dia 20 de 
maig al migdia, un vehicle va sortir de la via al punt 
quilomètric 1,8, tal com notifica Trànsit. Segons el 
SEM, hi va haver un ferit greu que va ser traslladat 
en helicòpter a l’hospital Parc Taulí de Sabadell. 

Mentre que, el passat dissabte al vespre, dos tu-
rismes van col·lisionar al quilòmetre 1,3, segons 
Trànsit. Les dues persones implicades van resultar 
ferides amb menys gravetat i van ser traslladades a 
l’hospital de Vic, segons informa el SEM. 

Ambdós accidents van provocar petites retencions 
a la carretera.//LCP

La plaça de Sobremunt passarà a dir-se Plaça U 
d’octubre de 2017. El canvi de nom es va acordar en 
una assemblea veïnal i es farà coincidint amb les 
obres de reforma de la mateixa plaça. Les obres, que 
ja han començat, està previst que finalitzin abans de 
l’estiu. Aquesta remodelació servirà per adaptar-la 
millor a les necessitats del seu ús i per millorar tam-
bé la seguretat de l’espai.//MG 

La setmana vinent a Prats tornen les tradicionals 
Festes dels Barris, que se celebren any rere any els 
dies previs a les Festes de Sant Joan i els Elois. De 
dilluns a dijous, els quatre barris de Prats – per or-
dre de celebració, els Capgrossos, les Sargantanes, 
els Llangardaixos i els Escuraossos – acolliran actes 
adaptats a la situació actual. 

Aquest any es perden els jocs de cucanya, però 
seran substituïts per altres activitats més segures 
com una gimcana familiar, balls o espectacles in-
fantils. Al vespre, es mantindran els concerts, tro-
bada d’acordions o balls en línia, però sempre amb 
petites variacions per adaptar-los a les mesures 
contra el coronavirus. També s’escolliran la pubilla 
i l’hereu de cada barri per tal que el 24 de juny, dia 
de Sant Joan, els i les pradenques puguin escollir 
els del poble. 

Amb la programació encara per veure, Prats co-
mença a escalfar motors per la Festa Major. Des 
d’aquesta setmana ja es poden comprar les samar-
retes, i ja fa uns quants dies que es van fer públics 
els guanyadors del concurs de cartells.//JBE

Mariona Coma premiada pel treball “El 
sector porcí al Lluçanès. Hi ha alternatives”

L’estudiant de segon de batxille-
rat de l’Institut Castell del Quer, 
Mariona Coma, ha sigut premiada 
pel seu treball de recerca “El sector 
porcí al Lluçanès. Hi ha alternati-
ves” en la modalitat d’Economia i 
Empresa que atorga la Universi-
tat de Manresa. El premi consta 
de 700 € i un primer curs gratuït 
en qualsevol dels graus d’aquest 
centre. El treball busca fer una 
radiografia del sector porcí al Llu-
çanès, des de 20 anys enrere fins 
a l’actualitat, tenint en compte els 
impactes ambientals, econòmics i 
socials que genera, i donar respos-
ta a la viabilitat d’una alternativa 
ecològica pel sector. 

Coma conclou que un model eco-
lògic pel porcí al Lluçanès ara ma-
teix no és viable per l’elevat cost 
de producció i els requeriments 
tècnics, sanitaris i normatius ne-
cessaris en comparació amb l’al-
ta demanda del mercat. Aquests 
motius farien que els ramaders no 
vegin viable la producció extensi-
va. Afegeix que, una alternativa 
factible és el cicle tancat (inclou 
tot el procés productiu). Caldria, 
segons Coma, un marc legislatiu 
favorable i un canvi de consum, 
optant per la proximitat i per evi-
tar carns produïdes per grans cor-
poracions alimentàries. 

La idea d’escollir aquest tema 
li va venir per una proposta del 
Consorci, segons declara. “Sóc de 
pagès de tota la vida, per tant la 
realitat del porcí em toca de prop” 
afegeix. “El tema genera controvèr-
sia al Lluçanès i era atractiu” . 

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanes

Ara mateix Coma està prepa-
rant la selectivitat i assegura que, 
tot i que ja ho té a sobre, encara “no 
té del tot clar” quin camí escollir 
però, afirma que, probablement, 
es decantarà per temes econòmics. 

EL SECTOR PORCÍ: CABDAL EN 
L’ECONOMIA DE LA COMARCA

Segons dades del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural recollides el desem-
bre passat, al Lluçanès hi hauria 
181 explotacions porcines amb 
una capacitat per acollir 313.193 
caps de bestiar (que no vol dir 
que, actualment, hi siguin). El 
que suposaria uns 40 porcs per 
habitant. Aquests nombres situen 
el Lluçanès com un dels territoris 
amb més concentració de porcs de 
Catalunya, juntament amb la co-
marca d’Osona.

Paral·lelament, segons el ma-

El treball analitza el sector i planteja la viabilitat d’un model més sostenible

teix departament, 12 dels 13 mu-
nicipis de la comarca són zones 
vulnerables de nitrats, un dels 
residus més importants que gene-
ra el porcí (només en queda fora 
Alpens). Aquesta dada queda re-
forçada per l’estudi de nitrats en 
fonts que va realitzar el Grup de 
Defensa del Ter fa dos mesos, on 
es mostra que, el 42% de les fonts 
analitzades de la comarca estan 
per sobre del límit de la potabili-
tat (50 mg/l) que estipula l’OMS.

És clar que fa anys el porcí va 
industrialitzar-se, i, a dia d’avui, 
és un dels sectors amb més pes 
econòmic al Lluçanès. Ara bé, els 
greuges ambientals de la produc-
ció en aquest model també són 
evidents i posen sobre la taula un 
debat sobre quina deriva haurà 
d’emprendre el sector i quina res-
ponsabilitat hi tenen Administra-
ció i consumidors.// 

ESTUDI

El Lluçanès ja s’apropa 
al 50 % de vacunats

Almenys 3.331 lluçanencs 
ja han rebut com a mínim una 
dosi de la vacuna contra el co-
ronavirus, el que es tradueix en 
un 46% de persones vacunades. 
Així es desprèn de les dades re-
collides pel departament de Sa-
lut, que no detalla quantes dosis 
s’han administrat als municipis 

de menys habitants (Sant Agus-
tí, Sant Martí, Sobremunt i 
Merlès) per garantir-ne la con-
fidencialitat. El poble amb més 
vacunats segueix sent Sant Boi, 
que té el percentatge de vacuna-
ció rècord a Catalunya (el 67%) 
per l’alt volum de dosis adminis-
trades als usuaris de les dues 
residències del poble. Darrere 
de Sant Boi hi ha Prats i Sant 
Feliu (47%), Oristà (44%), Olost 
(43%), Alpens (42%), Sant Bar-

tomeu (40%), Perafita (38%) i 
Lluçà (36%).

LA MAJORIA DE MUNICIPIS NO 
DETECTEN NOUS CASOS DE CO-
RONAVIRUS

La darrera quinzena no s’ha no-
tificat cap cas a la majoria de po-
bles del Lluçanès. Només a Prats 
se n’hi han registrat 10, i a Olost 
1. La quinzena anterior també 
s’havien detectat una desena de 
casos en el conjunt de la comarca, 
el que significa una xifra signifi-
cativament més baixa que les de 
mesos anteriors, quan es va arri-
bar al pic de 54 casos detectats en 
quinze dies. Les dades no inclo-
uen els municipis de Sant Agustí, 
Sant Martí ni Sobremunt.//



3 de juny de 2021

LaRella | 7

NOTÍCIES

La Diputació invertirà 
gairebé dos milions d’euros 
al Camí de les Farreres

El Lluçanès seria la 
comarca de Catalunya 
més autosuficient en 
alimentació

El camí que uneix Sant Barto-
meu del Grau amb la C-62 esdevin-
drà, com fa anys que reclamen des 
del municipi, una carretera de la 
xarxa de la Diputació. Està previst 
que les obres comencin d’aquí a tres 
anys, el primer trimestre del 2024.

Aquesta actuació s’emmarca en 
el Pla Zonal de Carreteres aprovat 
enguany per la Diputació de Bar-
celona. El tram d’actuació serà de 
poc menys de 5 km i suposarà una 
inversió d’1.929.000 euros, més 
enllà del canvi de titularitat, tam-
bé suposarà un eixamplament de 
l’amplada mínima de la carretera 
i una millora del traçat actual. Al-
hora, serà la Diputació de Barce-
lona qui s’ocuparà de les tasques 
de manteniment d’aquesta, que 

L’autosuficiència alimentària, és 
a dir, la capacitat de proveir a la 
població amb aliments de proximi-
tat és un tema que cada dia genera 
més debat. Aquest passat maig, 
BCN Smart Rural va fer públic el 
seu tercer tastet de dades anome-
nat “Terres que alimenten” on fa 
un retrat de la capacitat que tenen 
les comarques de la província de 
Barcelona per ser autosuficients.

El Berguedà, Moianès i Lluça-
nès són les comarques de la pro-
víncia de Barcelona que tenen un 
major grau d’autosuficiència. De 
fet, si tenim en compte la població, 
les dues primeres podrien alimen-
tar fins a dues vegades la seva po-
blació actual. Al Lluçanès aquesta 
xifra es multiplica, ja que amb les 
terres de conreu de la comarca po-
dríem alimentar gairebé 42.427 
persones, gairebé 5 vegades la po-
blació de la comarca. 

Les dades d’aquest informe 
s’han calculat comparant la su-
perfície disponible per produir ali-
ments amb la superfície necessà-
ria segons habitants i d’acord amb 
els paràmetres de consum alimen-
tari. Segons les dades de consum 
d’aliments a Catalunya, els autors 
de l’informe han calculat que cada 

SANT BARTOMEU DEL GRAU
Per_ Carolina Font Usart

Per_ Carolina Font Usart

fins ara assumia l’ajuntament de 
Sant Bartomeu del Grau.

El Pla Zonal de Carreteres és 
una eina de suport als ajunta-
ments que els serveix per aconse-
guir que la Diputació es faci càr-
rec de camins municipals que han 
acabat fent funcions de carrete-
res, com és el cas de les Farreres. 
Alliberant així els ajuntaments 
petits dels costos de manteniment 
d’aquestes infraestructures i per-
meten a la Diputació mantenir 
actualitzada i en bones condicions 
la xarxa de carreteres.

El Pla té una vigència de quinze 
anys, tot i que es revisa cada cinc 
anys per adaptar-lo a les necessi-
tats del territori. El Pla es finança 
a través de la Generalitat de Ca-
talunya i la Diputació i té una in-
versió prevista d’uns 230 milions 
d’euros, on cada administració 
aporta el 50%.//

persona necessita 174 m2 de terres 
de regadiu per cultivar les fruites i 
hortalisses que consumeix, i 3.228 
m2 per produir la resta d’aliments 
(carn, llet i derivats, cereals, lle-
gums, fruits secs, oli, vi, etcètera).  

Les dades de la taula s’han ob-
tingut  analitzant els conreus de 
la comarca. S’observa que en el 
conreu predominat, el de secà, el 
Lluçanès seria sobradament auto-
suficient, ja que de les 14.470 Ha 
que hi ha, només en necessitaríem 
2.542 per ser-ho. D’aquest conreu 
predominen les hectàrees dedica-
des a les pastures i als cereals. 

Pel que fa als conreus de rega-
diu (hortalisses i fruita dolça), de 
les 136 hectàrees que serien ne-
cessàries per proveir el total de la 
població, només n’hi ha 46 de dis-
ponibles. Si ho mirem per pobles, 
només Perafita és autosuficient en 
conreus de regadiu, seguit per Llu-
çà i Sant Bartomeu del Grau.

Pel que fa a Catalunya, el ni-
vell d’autosuficiència és del 44%. 
A la província de Barcelona el ni-
vell d’autosuficiència arriba just 
al 10%. Davant d’aquestes dades 
sembla lògic que ens hàgim de co-
mençar a plantejar no només la 
planificació d’espais urbans, in-
dustrials o naturals, sinó també 
els espais agraris que han de per-
metre alimentar a la població.//

La 
Diputació 

també 
s’ocupa-
rà de les 
tasques 
de man-
teniment 
de la via

NIVELL D’AUTOSUFICIÈNCIA DELS POBLES 

Municipi Habitants Població que 
podria alimentar

% 
Autosuficiència

Merlès 182 4.360 2.391,90 %

St. Agustí 89 1.869 2.109,80 %

Lluçà 275 5.548 2.013,80 %

St. Martí d'Albars 113 2.228 1.964 %

Sobremunt 79 1.273 1.619,40 %

Oristà 548 7.881 1.438,30 %

Perafita 406 2.759 680,40 %

Alpens 261 1.271 487,20 %

St. Bartomeu del Grau 884 4.243 480 %

St. Boi 580 2.520 434,50 %

St. Feliu Sasserra 606 2.442 403 %

Olost 1.201 4.104 341,60 %

Prats de Lluçanès 2.604 1.929 74,10 %

Lluçanès 7.828 42.427 542 % (aprox)

 Elaboració pròpia a partir de les dades de BCN SMART RURAL
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Els nens i nenes de 5è recollint el premi de la mà del Mag Lari.// F: PLATAFORMA PER LA LLENGUA

// F:  MARTÍ FONT

Els i les alumnes de 5è de l’escola 
Lluçanès guanyen el Concurs Tínser 
de Creació de Jocs de Català

“Com és la vaca Florinda?” el punt final 
de l’ “Art en connexió” 2020 - 21

Les cooperatives 
escolars del Lluçanès, 
reunides en un mercat

La glosa protagonista 
del primer dia dels 
Brots transhumants

“Tot un món de pedra 
seca” al Lluçanès

L’alumnat de cinquè curs de 
l’escola Lluçanès ha guanyat la 
sisena edició del Concurs Tísner 
que organitza la Plataforma per 
la Llengua. Van recollir el premi 
el passat diumenge, 30 de maig, 
a Sabadell, de les mans del presi-
dent de Plataforma, Òscar Escu-
der, i del Mag Lari. 

El jurat va valorar “la posada 
en joc tan original del llenguatge i 
la natura, i amb materials atrac-
tius que fan arrelar les paraules 
a la terra”. “El joc de les frases 
desfetes”, que van presentar els 
i les alumnes de 5è, consisteix a 
descobrir frases fetes catalanes 
a partir de dibuixos fets per ells 
mateixos.

El premi consisteix en un taller 
de màgia que farà el Mag Lari el 

Les escoles del Lluçanès: La 
Forja, Heurom, Aurora, Gafarró, 
Terra Nostra, Fedac, Lluçanès, 
Llevant i Els Roures han partici-
pat en aquest curs en el projecte 
“Art en connexió” impulsat per 
l’EMAL (l’Escola de Música i Arts 
del Lluçanès). 

El passat diumenge 23 de maig es va celebrar al 
carrer Major de Prats el Mercat de Cooperatives 
escolars del Lluçanès, en el marc del projecte CU-
EME, cultura emprenedora a l’escola. Les parades 
de productes artesans van reunir més d’un centenar 
d’alumnes de cicle superior de l’Escola Terra Nostra, 
FEDAC Prats, l’Escola Lluçanès, l’Escola els Roures 
i l’Escola la Monjoia.//Red

Els Munts és l’espai escollit per donar el tret de sor-
tida als primers Brots transhumants. La cita comen-
çarà al matí amb un taller de glosa a càrrec de la Núria 
Casals i l’Àlex Pujols. La glosa és un art que consisteix 
a improvisar versos sobre una melodia determinada, 
com poden ser garrotins, les nyacres o les corrandes. I 
això és el que, al llarg del matí, podran practicar els i 
les participants al taller de glosa. A la tarda, la Núria 
i l’Àlex, seran juntament amb la Meg i en Farri, els 
protagonistes de la mostra de glosa. Abans  el públic 
d’aquesta primera jornada, podrà gaudir de l’especta-
cle de circ Signos, de Michele & Francisca.//Red

L’exposició “Tot un món de pedra seca” permet als 
visitants conèixer l’ofici i la tècnica del patrimoni de 
la pedra seca. Aquesta tècnica és utilitzada arreu del 
món, i consisteix en encaixar pedres sense fer ús de 
cap tipus d’argamassa per unir-les. L’any 2018 la 
UNESCO va declarar l’ “Art de la pedra seca: conei-
xement i tècniques” Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat.  

L’exposició ha estat liderada per ADRINOC (Asso-
ciació per al Desenvolupament Rural Integral de la 
zona Nord-Oriental de Catalunya) i per l’Associació 
del Desenvolupament Rural de la Catalunya Cen-
tral. Fins el dia 6 de juny es podrà visitar a Sant 
Bartomeu del Grau, després seguirà la ruta cap a 
Sant Boi i Sobremunt.//Red

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

LLUÇANÈS
Per_ Redacció

pròxim 16 de juny a l’Escola Llu-
çanès.  A més, “El joc de les frases 
desfetes” s’exposarà al Museu del 
Joguet de Catalunya, a Figueres.

El Concurs Tísner de Creació de 

El llarg del curs l’alumnat, gai-
rebé tots de cicle inicial, de les nou 
escoles han conegut diferents dis-
ciplines artístiques que els hi han 
permès, a la fi, crear la peça “Com 
és la vaca Florinda?” a partir de 
la cançó “La granja d’en Marçal” 
i amb els arranjaments de Marc 
Monzonis, professor de l’EMAL. 
A través de comissions de tre-
ball entre les diferents escoles els 
nens i nenes han creat el vestua-

Jocs de Català, té per objectiu que 
alumnes, mestres i escoles desco-
breixin la faceta lúdica i creativa 
de la llengua catalana a través de 
la creació del seu propi joc.// 

ri, la coreografia i la decoració que 
acompanyen la peça. La lletra se 
n’ha inventat un tros cada classe. 
L’acompanyament instrumental 
de la cançó ha anat a càrrec de les 
bandes escolars de l’Heurom i La 
Forja i del professorat de l’EMAL. 

El resultat final, i a causa del 
context de pandèmia actual, ha 
estat un vídeo que es pot veure a 
la pàgina web del Consorci i de les 
diferents escoles.//

ESCOLA
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ESPORTS

MOTOR

Jugadors i 
entrenador 
del Benjamí 
Grana després 
del passadís 
d’honor.// F: 
FCPRADENC

La família i els amics del Carles davant del quadre on s’exposa la seva samarreta.// F: XVILLELA

// F: JAUME SOLER MOVIES

Sauquet en un moment de la cursa// F: JOSEP ALTARRIBA

El Pradenc derrota la U.E. Centelles 
(2-1) en una tarda plena d’emocions Guillem Sucarrats, 

líder de la Copa 
Catalana d’Enduret

Sergi Sauquet queda 
5è en la XVI Pujada a 
la Trona

La tarda del passat diumenge 
30 de maig no va ser una qualse-
vol per tota la gent que estima i 
segueix el Futbol Club Pradenc. 
Abans de l’inici del partit entre 
els blaugranes i els centellencs, 
els futbolistes de tots dos con-
junts es van unir per fer el passa-
dís d’honor als jugadors de l’equip 
benjamí grana del futbol base del 
Pradenc, que d’aquesta manera 
van veure recompensat el seu es-
forç durant una temporada en la 
qual han guanyat tots els partits 
i s’han proclamat campions de lli-
ga. Una escena que posa de ma-
nifest la importància de la tasca 
que es fa des de les categories in-
feriors del club, tenint en compte 
que el futur de l’entitat passa per 
mantenir la bona salut del seu 
futbol formatiu. 

Acte seguit, la pilota va comen-
çar a rodar sota una amenaça de 
pluja persistent que feia la guitza 
tant als jugadors com als nombro-
sos espectadors que s’aplegaven a 
les graderies del Municipal. Els 
blaugranes tenien una gran opor-
tunitat per allunyar un altre rival 
directe en la lluita pel títol, ja que 
en la setmana anterior s’havien 
desfet del Tona per un ajustat 1 
a 0 al municipal de Prats, deixant 
els osonencs sense opcions d’as-
solir l’objectiu. Malgrat no ser un 
dels millors partits, els locals van 
saber patir per fer bo el golàs de 
falta aconseguit pel capità, Ge-
rard Codina, al quart d’hora de la 
primera meitat. 

Tornant al partit contra la U.E. 
Centelles, l’equip lluçanenc no va 
oferir la seva millor versió durant 
els primers 45 minuts de partit. 
A més, els pradencs van tenir la 
mala fortuna d’encaixar un gol just 
abans del final del primer temps.

A la represa, els homes de Flo-
res van sortir al terreny de joc 
conscients que havien de reaccio-
nar per no perdre pistonada en la 
lluita per la primera posició. L’en-
carregat de revertir la situació 
va ser el pradenc Jordi Bartrons, 
que només va necessitar un quart 
d’hora per clavar dos gols extraor-
dinaris que canviaven totalment 
el panorama. La pluja no dona-
va treva i el camp ja presentava 
bassals en algunes zones, fet que 
condicionava el desenllaç de les 
jugades per part d’uns i altres. 

Com a conseqüència d’aquesta 

El jove pilot de la Torre, Guillem Sucarrats, és lí-
der, amb 50 punts, de la categoria de 85cc Cadet, de 
la Copa Catalana Enduret. En les dues proves cele-
brades el mes de maig, l’enduret Bastida de Tost - 
Club Sedis i l’ XI Enduret Maçanet de la Selva - Peu 
a Baix, el jove torrenc ha acabat sempre en primera 
posició. La Copa acaba de començar però els resul-
tats acompanyen el jove pilot torrenc. 

També del Moto Club Lluçanès la pradenca Carla 
Grifell participa en la categoria de fèmines. La jove 
ha quedat en quarta posició als dos endurets cele-
brats fins ara, Bastida de Tost i Maçanet. Aquests 
resultats la situen a la quarta posició de la seva cate-
gori en la Copa Catalana d’Enduret. 

La pròxima cita del campionat serà el 13 de juny a 
l’Enduret de Moià.//Red 

El pilot santboienc Sergi Saquet va ser el primer 
classificat en la categoria de clàssics i cinquè en la 
de turismes en la XVI Pujada a la Trona. La prova, 
que és va disputar el passat 22 i 23 de maig, és pun-
tuable al Campionat de Catalunya de Muntanya. 
L’any passat arran de la crisi per la pandèmia del 
Covid-19 va ser anul·lada, aquest any és va tornar 
a celebrar amb 90 participants.//MG 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

acumulació d’aigua, els últims 
deu minuts van estar marcats per 
les constants imprecisions i amb 
el Pradenc replegat per defensar 
l’excel·lent resultat del qual dis-
posava. Els visitants ho provaven 
a base de centrades laterals, però 
no aconseguien inquietar la porte-
ria de Cañero. Tanmateix, el que 
sí que va inquietar i molt va ser el 
xut al travesser dels centellencs 
al minut 90, una acció que va te-
nir el públic amb l’ai al cor fins 
al final. El marcador, però, ja no 
es va moure i els tres punts van 
quedar-se a Prats de Lluçanès. 
L’esclat d’eufòria de la plantilla, 
que ho va celebrar efusivament al 
vestidor, mostrava la gran impor-
tància d’haver guanyat el partit.

Ara l’equip se centra en el pròxim 
compromís, dissabte dia 5 al camp 
del Moià. Aquest i els 3 partits pos-
teriors, dos dels quals disputarà 
com a local, serviran per definir la 
classificació final, a dia d’avui en-
capçalada pel F.C. Pradenc amb un 
punt de marge sobre el Taradell, 
que figura a la segona posició.

Un cop acabat l’encontre, la jun-
ta directiva del club va organitzar 
un homenatge en record de Car-
les Costa Salas, coincidint amb 
el tercer aniversari del malaurat 
accident que li va costar la vida. 

El president del club, Ramon 

Montanyà, va agafar la paraula 
en primera instància, agraint a la 
família i els amics la col·laboració 
per fer possible l’acte. Després de 
la intervenció del president, va ser 
el torn de Roger Soler i Josep Paré. 

Soler, amic del Carles i juga-
dor de l’actual equip de Tercera, 
va oferir un discurs molt emotiu, 
repassant anècdotes viscudes i 
recordant la valentia i el coratge 
que transmetia el seu amic. En la 
mateixa línia es va mostrar Josep 
Paré, actual entrenador de l’Aleví 
Groc del Pradenc i exentrenador 
del Carles, que va explicar els de-
talls del dia en què el Carles va 
tornar a jugar uns minuts vestint 
la samarreta blaugrana després 
de lluitar durant molt de temps 
per recuperar-se d’un accident de 
moto. Paré va expressar la impor-
tància d’aquell moment, afirmant 
que “aquells 25 minuts van ser els 
millors que he vist mai”.

Finalment, la família i els amics 
van ser els encarregats de retirar 
la tela que cobria el quadre amb 
la samarreta del Carles. Un re-
cord que a partir d’ara serà visi-
ble a la paret dels vestidors, de tal 
manera que els jugadors, quan 
surtin del terreny de joc, puguin 
recordar i tenir present el llegat 
del qui ha estat, és i serà sempre 
un referent pel club.//

Després del partit es va retre un emotiu homenatge a Carles Costa Salas, 
que va ser jugador i entrenador del club en diverses etapes
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OPINIÓ

Fi de legislatura. Mirada endavantComarca o 
Mancomunitat?

AMIC, una estructura de país que sempre hi és

L’AMIC 
està 

formada 
per 475 
mitjans, 

entre ells 
LaRella

Alba Camps i Roca, delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central

Joan Roma Cunill, Borredà

Ramon Grau i Soldevila, president de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC)

POLÍTICACOMARCA

OPINIÓ 

El juliol de 2018 iniciava la tra-
jectòria que m’ha portat durant 
pràcticament tres anys al cap-
davant de la present Delegació 
Territorial del Govern. Ho feia 
amb esperit crític, amb entusias-
me, amb voluntat de canvi, amb 
fermesa, amb vocació de millora, 
amb ànim de transformació i amb 
el bagatge i feina feta que recollia 
de les meves antecessores. Cert és 
que la irrupció de la Covid-19 ha 
intercedit negativament, ja no no-
més en els objectius prefixats i els 
resultats esperats, sinó també en 
el conjunt de les nostres vides. No 
obstant això, ens hem de sentir 
satisfetes i orgulloses del treball 
que entre totes les agents actu-
ants, tant públiques com comu-
nitàries, hem entreteixit amb fi-
nalitat de servei públic des d’una 
doble òptica: de gestió i política.

La Catalunya Central és un ter-
ritori divers, amb els seus punts 
en comú, les seves fortaleses i les 
seves particularitats que li apor-
ten aquella genuïnitat i potencial 
tan necessaris. Una gran riquesa 
municipal; un fort teixit econòmic 
i productiu; un sector social, coo-
peratiu i solidari envejable; un 
associacionisme admirable. La 
Catalunya Central és font de di-
namisme, de sinergies i de grans 
oportunitats a bastir i concretar, 
permanentment i amb caràcter 
multidimensional, des d’una ne-
cessària i obligada perspectiva i 
lògica participada i participativa.

Ple convenciment d’haver sa-
but dotar de caràcter i direcció 

Vistos els resultats de la consulta feta, i la man-
ca de consens per esdevenir comarca, sincerament 
recomano anar per la via de conformar una Manco-
munitat de municipis. A dia d’avui Catalunya no es 
planteja ampliar les comarques ni tocar la divisió ter-
ritorial. Hi ha tants problemes i de tal magnitud que 
cap partit obrirà aquest meló.

Hi ha temes que es poden dur a terme en un mo-
ment donat, i si es deixa passar, ja no tornen o ho fan 
al cap de molts anys. Crear la comarca del Lluçanès 
és un d’aquests. Si una cosa tocaria fer, seria anul·lar 
les vegueries i reconvertir els consells comarcals en 
mancomunitats, superant els límits comarcals. Tard 
o d’hora, això es farà realitat.

Perquè no anar a la Generalitat i negociar apar-
car la creació de comarca, a canvi d’un fort impuls 
jurídic i econòmic a conformar una Mancomunitat de 
Serveis ? De fet suposaria reconvertir el Consorci en 
Mancomunitat, per a crear i mantenir tots aquells 
serveis que els pobles petits no poden tenir individu-
alment. 

Hem de tenir clar que ja no son viables els serveis 
municipals, un per un. O s’agrupen o tenen els dies 
comptats. I n’hi ha que son obligatoris, de manera 
que només si s’agrupen es poden mantenir i millorar. 
Serveis com subministrament d’aigua potable, man-
teniment de camins rurals, recollida deixalles i selec-
tiva, manteniment enllumenats públics, cementiris, 
jardineria pública, deixalleries, xarxes de clavegue-
ram, escoles infantils, etc. Agrupats seran viables, 
individualment son impossibles. S’ha de triar i ara 
és un bon moment per a començar-ho a embastar i 
rematar-ho en el proper mandat.//

Us imagineu un poble o ciutat 
sense un mitjà que us acompanyi, 
que us escolti, que us expliqui què 
passa a prop de casa? Manllevant 
unes paraules d’en Vicenç Villato-
ro, els mitjans de proximitat són 
la plaça del poble, una plaça on 
tothom hi té cabuda, on es parla, 
on s’escolta, on es debat del bo i 
del dolent, del que fa l’ajunta-
ment, les entitats, les persones… 
On s’explica qui és qui, l’oferta 
dels serveis i el comerç més pro-
per. Sense aquesta plaça, un po-
ble és una urbanització.

L’AMIC és l’entitat de referèn-

encertada a les diferents accions, 
programes i polítiques públi-
ques prefixades a tall d’objectius 
operatius. Amb una detallada 
descripció, diagnosi i anàlisi prè-
vies del territori i del seu con-
junt d’agents, hem estat capaces 
d’aportar les necessàries, que no 
suficients, millores en l’organitza-
ció i el desplegament del Govern a 
la Catalunya Central, a través de 
la fórmula de la desconcentració, 
tant qualitativament com quanti-
tativa, en favor del territori i de 
la seva bona gent. I sempre amb 
la mirada posada en la millora de 
l’eficiència en la gestió, així com 
també en captar oportunitats pel 
territori, exercint una política po-
sitivista, defugint certs rols de la 
vella política, amb ferma funció 
facilitadora i instrumental, sa-
bent donar resposta a les necessi-
tats emergents. Ni ha estat feina 
fàcil, ni tan sols completada. Ens 
manca incidir encara més en l’en-
fortiment del nostre àmbit vegue-
rial, i fer-ho sense renunciar al fet 
de vetllar per a una major cohe-
sió i identificació territorial. Pas 
d’obligat compliment per encarar, 
reforçar, reactivar i, si cal, esme-
nar processos, relacions i espais. 
La Catalunya Central s’ho val. 
L’Alta Anoia, el Bages, el Bergue-
dà, el Lluçanès, el Moianès, Oso-
na i el Solsonès s’ho mereixen. 
Amb la deguda dosi de flexibilitat 
i adaptabilitat a la conjunturali-
tat, per aportar a la Catalunya 
Central la major rellevància i pes 
específic en el conjunt del país.

cia dels mitjans de proximitat a 
tots els territoris de parla cata-
lana, formada per 475 mitjans 
tant en paper com digital, la gran 
majoria auditats, que sumen 2,5 
milions de lectors en paper i en 
digital més de 12 milions d’usua-
ris únics. No hi ha cap mitjà que 
ho iguali i per això i per moltes 
altres coses, des de sempre re-
clamem tenir un lloc destacat en 
l’agenda de les administracions 
en el repartiment de la publicitat 
i dels ajuts.

Som l’estructura de comunica-
ció de la gent, la que mai falla i 

Ser el Govern a la Catalunya 
Central ha de ser consigna, ara i 
sempre, per a la present Delega-
ció, en tot moment de la mà del 
conjunt de l’executiu, amb la col-
laboració, coordinació i coopera-
ció de la resta d’administracions, 
distints sectors i conjunt de la 
ciutadania. Permeteu-me aquí un 
agraïment i felicitació correspon-
sable a tot l’equip de la Delegació 
que sempre ha estat al meu costat.

Acabem una legislatura i mal-
auradament no podré continuar 
encapçalant la millora palpable 
que ha de continuar experimen-
tant la Catalunya Central. Però 
iniciem un nou mandat, basat en 
un acord de Govern que fixa estra-
tègies, remarca i ordena prioritats 
programàtiques sectorials. I que 
es fa valedor de la garantia, de-
fensa i impuls de la cohesió social, 
territorial i democràtica; l’estat 
del benestar, la bona governança 
i, operativament, ho fa amb una 
estructura repensada i basada en 
la coordinació i l’acompliment de 
tots i cada un dels objectius mar-
cats. En aquest nou mandat, tam-
bé, la Catalunya Central ha de ju-
gar un paper de primer ordre.

Agraïment a totes i cada una 
que heu contribuït a consolidar 
i potenciar una millora en el Go-
vern de la Generalitat en el marc 
de la Catalunya Central aquests 
darrers anys. Ens calem totes, ara 
i sempre. Molt bona sort i molts 
encerts en la difícil i honorable 
tasca de construir la Catalunya 
Central que totes anhelem.//

que sempre s’ha mullat en de-
fensa de la cultura, la llengua i 
tot el que representa la suma de 
moltes petites identitats que en 
conformen una de més gran. Si 
ho mirem des del vessant lingü-
ístic, els mitjans de proximitat 
de l’AMIC utilitzen més del 85% 
el català en totes les comarques 
catalanes, i també en tota l’àrea 
metropolitana de Barcelona (més 
del 95% si hi afegim els mitjans 
bilingües). Sí, podem afirmar que 
la penetració dels mitjans en la 
llengua del país en espais on el 
català és minoritari és absoluta. 
És però, per desgràcia, una reali-
tat amagada en molts despatxos 
tant de l’administració com dels 

departaments de comunicació de 
les grans i mitjanes empreses i 
de les centrals de mitjans.

L’AMIC, des de fa 20 anys, tre-
balla per visibilitzar aquest feno-
men únic i ric per la seva diver-
sitat i pluralitat, que contribueix 
a mantenir l’equilibri territorial, 
la cohesió social i la democràcia.

Arriben nous responsables en 
els diversos departaments del 
Govern, i fora bo que ho tingues-
sin clar i no seguissin abocant 
tants recursos a la roda de sem-
pre. Són temps nous i cal fer co-
ses diferents. En aquest sentit, 
l’AMIC és un gran altaveu de 
475 altaveus que junts arriben 
molt lluny.//

Envia els articles d’opinió a 
larellallucanes@gmail.com
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1_ASSESSORAMENT: gestories, advocats, 
assegurances. 
2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIES: 
agropecuària, jardineria, veterinaris, etòlegs, 
treballs forestals, fustes·mobles, energies.
3_INFORMÀTICA
4_MECÀNICS

5_OBRES: constructors, paletes, pintors, 
excavacions i graves. 
6_INSTAL·LACIONS
7_ESCURA·XEMENEIES
8_SALUT: tractaments, dentistes, dietètica, 
farmàcies i òptica. 
9_RESTAURANTS · BARS · HOSTALS

10_ALIMENTACIÓ: carnisseries, superme-
cats, menjar per emportar, peixeteries, forns 
de pa i formatgeries.
11_BELLESA: estètica, perruqueria (NOU!).
12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: auto-es-
cola, 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

NOU AL 
DIRECTORI!

LA TROBARAS A LA SECCIÓ 11, 
A PERRUQUERIA
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12_ALTRES SERVEIS

NETEJAFOTOGRAFIA

TAXISAUTO ESCOLA FUNERÀRIA

TINTORERIARESIDÈNCIAQUIOSCEL RACÓ DE LA FEINA

11_BELLESA

PERRUQUERIA

ESTÈTICA

Amb la col·laboració de:

REDACCIÓ_  Jordi Borralleras, Lluc Corominas, Carolina Font, 
Ferran Vila, Marta Giravent, Núria Vilamala i Xavier Vilella

AMB LA COL·LABORACIÓ DE_ Ramon Besa i Laura Argilaga

DISSENY I EDICIÓ _ Jordi Freixa i Oliveras
edicionslarella@gmail.com

PUBLICITAT, CONTINGUTS I ADMINISTRACIÓ_ 
Carolina Font Usart
comptabilitatlarella@gmail.com

EL TEMPS_ Pere Cors (Oristà)

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

DIPÒSIT LEGAL_ B-31.541-2001 

La redacció de la revista LaRella 
no comparteix necessàriament les 
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.

EQUIP

Amb la col·laboració de:

ES VEN

ES LLOGA

ES BUSCA

 » CASA A PERAFITA. De 100 m2 per 
68.000 €. Planta superior de 50 m2 amb 
habitació gran, cuina i bany, i garatge de 
50 m2. Escala comunitarìa, últim car-
rer del poble, sense asfaltar.Zona molt 
tranquil·la. T.: 662 00 32 99 (R04/01)

 » CAVALLET per pintar quadres de fusta. 
T.: 662 00 32 99 (R04/02)

 » PIS A PRATS DE LLUÇANÈS. De tres ha-
bitacions, menjador gran, dues terras-
ses, jardí i dues places de parquing. T.: 
637 743 474 (R03/02)

 » PARCEL·LA DE TERRENY A SANT FELIU 
SASSERRA. A dins del poble, aproxima-
dament 707 m2, edificable. T.: 640 01 
87 61 (R03/03)

 » TAULA GRAN DE PING-PONG plegable, 
apta per interior i exterior, en perfecte 
estat. Marca Artengo 822-1. T.: 640 01 
87 61 (R03/04)

 » TENDA DE REMOLC, te dues habitacions 
i avançer. Bon estat i be de preu. També 
TERMO DE BUTANO nou. T.: 616130375 
(R02/03)

 » MOBLE DE REBEDOR DE FUSTA MASSIS-
SA AMB PENJADOR-MIRALL.99X38X77 
CM . 60 €. T.:  607310102 (R01/02)

ENCANTS

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

 » FUTBOLÍ CORDOBA I DIVERSES ANTI-
GUITATS. T.:609405643 (R00/05)

 » EMBALADORA JOHN DEERE 550. T.:  
636 333 630 (R05/01)

 » PNEUMÀTICS D’UN TOYOTA mida 205 - 
R16. T.: 602 181 210 (R05/02)

 » PÀRQUING A la Pedra Dreta. Poques mani-
obres. Entra i surt del carrer sense girar.  T.: 
667 873 042 (R05/03)

>M’ofereixo per fer tasques de neteja i cuidar persones grans a jornada com-
pleta de dilluns a divendres. Tinc molta experiència i ja he treballat anterior-
ment pel Lluçanès_ 666 803 479 (Yami)(RF1.02)

BUSCO FEINA

Dia De 9 a 21h De 21 a 9 h
3 DJ ST.BARTOMEU ARUMI

4 DV OLOST URGELL

5 DS F.EURAS-VIC EURAS

6 DG F.ATLÀNTIDA-VIC ATLÀNTIDA

7 DL ST.BARTOMEU AUSA

8 DT OLOST POU

9 DC PRATS YLLA-CATALÀ

10 DJ ST.BARTOMEU TANYÀ

11 DV OLOST VILAPLANA

12 DS F.ALIBERCH-VIC ALIBERCH

13 DG F.BARNOLAS-VIC BARNOLAS

14 DL PRATS TERRICABRAS

15 DT OLOST FARGAS

16 DC PRATS ARUMI

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 habi-
tual d’obertura dels dissabtes 
al matí. Diumenge al matí, la  
Farmàcia Viver de Prats també 
obra.

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

 » CASA I FINCA per a desenvolupar-hi acti-
vitat agroramadera i treballar el bosc a la 
zona del Lluçanès Nord. De lloguer, compra 
o masoveria. T.: 607 598 352 (R05/05)

 » FAMILIA BUSCA CASA. Parella jove 
amb dues criatures busca masia per 
a comprar o llogar. T. 644437071 / 
676680971 labresca6@gmail.com 
(R04/03)

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

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 19 de maig a l’1 de juny

Orobanche gracilis (frare de botiga) com que no té clorofil·la és paràsita 
d’una altra planta a través de les arrels (holoparasitària)// F.: LA

Primera hora del 31 de maig, amb boirines i humitat, després de la pluja a Sant Boi de Lluçanès.// F.: JMCASTRO

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

19 18.6 9.5 0.0 21.5 10.4 0.2 22,2 10,3 0 18.9 9.3 0.4 16.7 7.9 0.6
20 22.4 9.6 0.0 23.4 9.1 0.0 24,2 7,8 0 22.2 9.3 0.0 21.2 8.3 0.2
21 23.7 8.0 0.0 24.1 6.9 0.0 23,2 12,4 Inp 23.1 10.1 0.0 22.4 9.7 0.0
22 19.7 11.3 0.0 20.8 8.1 0.0 22,1 11 0 18.8 9.9 0.0 17.9 9.5 0.0
23 16.0 8.1 0.0 18.1 7.6 0.0 18,7 8 0 15.5 9.2 0.0 14.8 9.0 0.0
24 21.8 9.6 0.0 23.5 8.6 0.0 23,5 9,2 0 20.9 9.7 0.0 20.7 8.4 0.0
25 20.0 9.5 0.4 20.7 7.7 0.2 22,5 8,3 Inp 18.4 9.9 1.6 16.2 9.1 0.8
26 22.6 9.0 0.0 23.7 8.2 0.0 25 8,6 0 21.7 7.3 0.0 21.2 7.2 0.0
27 26.6 8.1 0.0 27.6 7.1 0.0 28,5 6,8 0 25.2 10.2 0.0 24.9 10.2 1.2
28 27.4 12.0 0.0 27.6 11.0 0.0 29,5 11 0 25.7 13.2 0.0 25.0 12.8 0.0
29 27.7 10.3 5.2 29.4 9.6 4.0 30,6 10,7 5 26.2 12.8 4.4 25.1 12.6 5.2
30 25.1 12.6 16.4 25.9 12.4 13.6 27,2 13,6 4 24.2 12.6 27.4 23.8 12.1 25.2
31 24.9 10.0 0.0 26.3 9.8 0.2 27,2 10,4 0 23.5 10.5 0.2 23.3 10.4 0.2
1 23.9 9.7 6 25.9 8.6 5.6 27 8,3 3 23.5 10.6 15 22.9 10.6 8.8

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 29 de maig 30,6

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ _ 27 de maig 6,8

“Aigua de juny 
primerenca, molts 

mals arrenca”

DIVENDRES 4 DE JUNY

TOT EL JUNY

DISSABTE 5 DE JUNY

DIUMENGE 6 DE JUNY

DEL 7 DE 10 DE JUNY

DIJOUS 10 DE JUNY

DIVENDRES 11 DE JUNY

DISSABTE 12 DE JUNY

DISSABTE 12 DE JUNY

OLOST_ ESPAI GUAITA_ ESCENA COSTUMISTA S. XIX DE 
JOSEP SALVANS GABARRÓS (DIBUIX). A la Biblioteca.

OLOST_ EXPOSICIÓ  D’ ONA MUÑOZ  PETJADES DE SEN-
TIT. RECORREGUT SOBRE LA SEVA OBRA PICTÒRICA. A 
la Biblioteca.

OLOST_ PRESENTACIÓ DEL CURTMETRATGE “ÉS LLOC DE 
POCA ESTADA EL PARADÍS”_una aproximació al poeta Jo-
sep Riera, creació de les Dones que cremen romaní. A les 
6 de la tarda a l’Espai Perot Rocaguinarda. Inscripcions a 
tramitolost@olost.cat.

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADA D’ORIENTACIÓ EN FAMÍ-
LIA A PRATS. De 9 a 2/4 d’1 del matí. Inscripcions: www.
pratsdellucanes.cat
 

PRATS DE LLUÇANÈS_ SORTIDA A LA FONT DEL XAM-
BÓ de Prats en el marc del Dia Mundial del Medi 
Ambient. De 10 a 1 del matí. Inscripcions: www.
pratsdellucanes.cat.

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS_ BROTS TRANSHUMANTS_ 
TALLER DE GLOSA. A dos quarts d’11 als Munts. CIRC: 
SIGNOS. A les 6 de la tarda als Munts. Seguidament, 
MOSTRA DE GLOSA.

OLOST_ SORTIDA DE LA XARXA DE CONEIXAMENTS, RE-
CONEIXAMENT DE PLANTES SILVESTRES.  A les 6 de la 
tarda a la Biblioteca.

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTES DELS BARRIS 

OLOST_  XARXA DE CONEIXEMENTS -TROBADA “PAR-
LEM DE HERBES REMEIRES”. A les 5 de la tarda a la 
Biblioteca. Confirmació i inscripcions Biblioteca

PRATS DE LLUÇANÈS_ INSPECCIÓ DE VEHICLES AGRÍ-
COLES I CICLOMOTORS. De 9 a 2 del matí, a la plaça 
de la Roca Xica de Prats.

OLOST_ XARXA DE CONEIXEMENTS. Sortida: reconei-
xement de plantes silvestres. A les 6 de la tarda a la 
biblioteca.

PRATS DE LLUÇANÈS_ XERRADA “EL BOOM DEL RU-
RAL, ESTEM DE MODA? REPTES I POTENCIALITATS DE 
L’AUGE DEL MÓN RURAL”_  A la plaça de l’Església a 
partir de les 10, del matí.

SANT FELIU SASSERRA_ INICI DEL XV CAMPIONAT DE 
BITLLES CATALANES DEL LLUÇANÈS_  A les 6 de la tarda.

OLOST_ AUDICIÓ DE PIANO, SAXO I TROMPETA DE 
L’EMAL_  A les 6 de la tarda a la font Gran

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




