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Merlès ultima la sala

Merlès ja té gairebé enllestides les obres del nou 
local cultural, a falta d’alguns petits detalls. Els 
cost ha estat d’uns 480.000 € que s’han finançat a 
través de subvencions i dels recursos de l’ajunta-
ment.//Red (F.: FVILA)

El primer Brots sucumbeix als 
encants de la glosa

La primera edició dels Brots va 
estar marcada per la glosa i el circ. 
El dia començava als Munts amb 
un taller de glosa, a càrrec de la Nú-
ria Casals i Àlex Pujols. La quinze-
na d’inscrits al taller van aprendre 
els quatre pilars bàsics de la glosa: 
la mètrica, la melodia, la rima i la 
idea a través de jocs i dinàmiques. 
Per alguns el taller va ser el seu 
primer contacte amb la glosa, per 
altres va ser una eina per perfecci-
onar el que havien après a l’Ateneu 
Popular del Lluçanès, on gairebé 
cada dilluns un grup de persones 
s’hi troben per glosar.

Els actes de la tarda es van tras-
lladar a la pista poliesportiva de 
Sant Boi a causa del mal temps. El 

Moment de la mostra de glosa.// F: EFREIXA

SANT BOI DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

MUNICIPAL

tret d’inici va ser l’espectacle de circ 
“Signos” de Michele i Francisca, un 
espectacle que combinava la dansa 
i les acrobàcies. Dos cossos en mo-
viment que s’unien i se separaven, 
que es redescobrien constantment, 
i la farina com l’element que dibui-

xava el camí i permetia seguir-ne 
el rastre. Un cop acabat va ser el 
torn de la glosa.

Glosar consisteix a improvisar 
versos sobre una melodia deter-
minada, com corrades o garrotins. 
En aquesta primera mostra de glo-
sa del Lluçanès van participar-hi 
en Farri, la Meg, la Núria i l’Àlex. 
La ponicana, és a dir, la persona 
que dirigeix la glosada i que posa a 
prova la creativitat dels glosadors, 
va ser en Martí. Vingut des del Va-
llès, va idear un seguit de proves 
adaptades al Lluçanès que van fer 
les delícies d’un públic entusias-
mat davant l’enginy que demostra-
ven els i les glosadores. L’acompa-
nyament musical va anar a càrrec 
de Marçal Ramon que a ritme de 
nyacres, perdiuetes i jotes va posar 
ritme a la vetllada.

AQUEST DISSABTE ELS BROTS ES 
TRASLLADEN A OLOST

Sant Adjutori acollirà la sego-
na edició d’aquests Brots trans-
humants. A les sis de la tarda 
la presentació del llibre Escrits 
lluçanesos. Fogueres al poblat 
de Ramon Erra marcarà el punt 
d’inici. L’autor estarà acompanyat 
de Florenci Barniol, de la ballari-
na Maria de Acha i de Laia Font 
i Carolina Font. Tot seguit, Júlia 
Farrero presentarà l’espectacle de 
circ Teia, que combina moviment 
i trapezi i que troba en les falles 
pirinenques la seva font d’inspi-
ració. El punt musical el posaran 
Els Carbonell, Sergi Carbonell, te-
clista de Txarango, i el seu pare, 
l’actor Janot Carbonell, que jun-
tament amb Joan Palà i Àlex Pu-
jols, portaran a l’escenari un recull 
poemes i cançons que han marcat 
generacions.//

DEBAT

Un debat planteja l’auge 
del món rural

Una trentena de persones van participar en el 
debat “El boom del món rural. Estem de moda? 
Reptes i potencialitats de l’auge del món rural”, 
organitzat per les participants del taller de faci-
litació de grups que impulsava l’escola d’oficis del 
Puig dels Eixuts i que, des del febrer, es feia a 
l’Ateneu Popular del Lluçanès. 

La jornada, que es va celebrar el diumenge 13 
de juny a Prats, va reunir una trentena de perso-
nes vingudes d’arreu del Lluçanès i d’altres zones 
rurals de Catalunya, com el Moianès o la Garrot-
xa. El punt en comú entre les participants era que 
totes vivien en zones rurals, tot i que no totes hi 
havien nascut sinó que s’hi havien traslladat feia 
més o menys temps. 

La jornada va començar dividint els participants 
en petits grups de debat, on es plantejaven unes 
preguntes pensades per començar a treballar, com 
per exemple, què s’entén per món rural, quines 
necessitats hi ha, quines mancances, etc. A partir 
d’aquí es va fer un sol grup i va començar el debat  
final, que va girar, gairebé tot, entorn el concepte 
d’acollida i integració a zones rurals, tant des del 
punt de vista de la gent que hi ha anat a viure com 
des de la gent que ja hi vivia. El debat, centrat en 
la part més emocional de l’auge del món rural, va 
acabar amb un vermut i amb ganes d’una segona 
part per part de les participants.//CFU

Rotllana del debat.// F: CFU
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Benito Urban torna a St. Bartomeu

Les naus de l’antiga Puigneró, 
que actualment són propietat de 
Trumple Invest S.L, tornaran a 
acollir l’activitat de Benito Urban 
que preveu portar, de nou, la seva 
activitat de Sallent cap a Sant 
Bartomeu del Grau aquest agost. 

El futur de les naus, i sobretot 
el de les empreses que actualment 
n’ocupen una part, va arribar a un 
punt crític la passada primavera 
quan la propietat va anunciar que 
si l’ajuntament no s’avenia a arri-
bar un acord amb ella, els hauria 
de fer fora de l’espai que ocupa-
ven. Finalment, propietat i ajun-
tament van aconseguir arribar un 
acord que va permetre el mante-
niment de l’activitat d’aquestes 
empreses. Paral·lelament, van co-
mençar un procés per desencallar 
el futur de les naus de la fàbrica, 
especialment de les zones PMU-1 
i PMU-2, de les quals està previst 
que es modifiquin els usos que re-
cull el POUM actual. 

Aquest acord s’ha anat gestant 
al llarg d’aquest any “malgrat tot, 
la Covid ens ha anat bé, en aquest 
sentit, hem pogut posar fil a l’agu-
lla” diu David Puyol, alcalde de 
Sant Bartomeu del Grau.  L’Ajun-
tament amb el suport tècnic de la 
Diputació de Barcelona i el suport 
legal del bufet d’advocats Vallbé, i 
Trumple Invest S.L van començar 
les negociacions que han acabat 
amb l’aprovació del  “Protocol per 
a la reactivació de l’activitat eco-
nòmica de l’àmbit de “la fàbrica”. 
Aquest protocol, aprovat pel ple 
del consistori el passat dimecres 9 
de juny, estableix les línies bàsi-
ques per on començar a treballar, 
i tot i que no és vinculant per cap 

SANT BARTOMEU DEL GRAU
Per_ Carolina Font Usart

de les parts. 
En el protocol dibuixa, tal  com 

explica Puyol, les línies bàsiques 
que cal seguir per desencallar el 
tema de les naus i donar-los un 
futur factible i realista. Fonts de 
l’empresa expliquen que aquest 
protocol assenyala les intencions. 
El  futur de les  naus passa per la 
modificació del POUM, concreta-
ment de les zones PMU-1 i PMU 
-2. Actualment està establert 
que en aquest espai s’hi haurien 
de construir uns 268 habitatges. 
Però l’Ajuntament i Trumple In-
vest S.L tenen clar que això és in-
viable, per tant han acordat una 
modificació puntual del POUM 
perquè aquestes zones segueixin 
sent un espai destinat a usos in-
dustrials. El protocol també s’es-
tableix que els usos només poden 
ser industrials, d’emmagatzemat-
ge, administratius, comercials, 
d’I+D, però com  assegura Puyol 
“no hi haurà empreses que tinguin 
un impacte negatiu al territori 
mediambientalment parlant, com 
per exemple que tinguin una ele-
vada despesa d’aigua”. 

La col·laboració entre ajun-
tament i empresa es plasmarà, 
també, amb l’elaboració del pro-
jecte de modificació del POUM, on 
sumaran esforços per elaborar-lo 
el més ràpid que sigui possible. 

Per poder portar-lo tan aviat com 
es pugui a Urbanisme, que és qui 
tindrà l’última paraula. 

 
HABITATGE, UN TEMA PENDENT 

DE RESOLDRE
Durant l’elaboració de l’estudi 

s’ha parlat amb veïnes i veïns del 
municipi, per poder fer un retrat de 
les necessitats del poble. Una de les 
necessitats que destaquen tots és 
la manca d’habitatge al municipi. 

En aquest sentit, el protocol tam-
bé preveu una solució que passaria 
per una modificació del POUM 
actual que afecta  la zona PMU-3. 
Aquesta zona és la dels pisos de 
Cal Simon, a la carretera de Pera-
fita, actualment segons el POUM 
està previst que dels 70 habitatges 
que hi ha, la majoria buits, només 
en quedin 40. Amb la modificació 
es buscaria mantenir els 70 habi-
tatges, estalviant així els costos de 
l’enderroc.

Per altra banda, l’Ajuntament 
ha rebut una subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona de 80.000 € que 
es destinaran a l’aïllament tèrmic 
del bloc del carrer de Vic, que és 
de propietat municipal. En aquest 
mateix bloc també s’està estudiant 
la possibilitat d’un projecte de ma-
soveria urbana que afectaria els 
pisos que no estan acabats i on no 
viu ningú.// 

“De mare només n’hi ha una”. “Una 
mare és una mare”. Segur que heu sentit 
o heu dit aquestes frases més d’una i de 
dues i de tres vegades per expressar el que 
representa per a nosaltres la nostra pro-
genitora. M’imagino que no em deu haver 
passat únicament a mi, però és diferent si 
aquestes frases les pronuncies com a filla 
o com a mare. Des que tinc dues criatures 
que m’entra una por de vertigen quan em 
venen al cap aquestes frases.

El primer que penso és que és molt di-
fícil fer de mare. Pots llegir, informar-te, 
consultar a professionals... Però no hi ha 
un manual ni un curs que puguis fer i que 
te n’asseguri l’èxit. A l’hora de la veritat, 
surts de l’hospital amb una criatureta de 
pocs dies en braços i au... toca fer i apren-
dre a marxes forçades. Les 24 hores del 
dia. Ho estaré fent bé? És una pregunta 
que em faig sovint.

Tot i que en general valorem molt el 
paper de les mares, penso que socialment 
parlem molt poc de la maternitat. En pro-
funditat, vull dir. I hi ha molts tòpics que 
no sempre es corresponen amb la realitat. 
Segons el meu punt de vista, és clar. És 
molt bonic estar embarassada, però tam-
poc diria que ha estat el millor moment 
de la meva vida. El part és un d’aquells 
altres episodis suposadament idíl·lics. 
Només diré que en el meu cas van ser 
dues cesàries inesperades... I la lactància 
és dura i molt complicada. M’havien dit 
tant i tant durant el prepart que donar de 
mamar era el millor regal que podia fer 
al meu fill... que quan en algun moment 
vaig haver d’estar a punt de deixar-ho –
en contra de la meva voluntat– perquè no 
funcionava em vaig sentir realment ma-
lament.

Com que la maternitat ha de ser un mo-
ment tan dolç... penses que totes aquestes 
contradiccions i entrebancs només et pas-
sen a tu. Fins que t’adones que, parlant 
una mica en profunditat i amb confiança 
amb altres mares, algun que altre contra-
temps també han tingut. Vaja, que tam-
poc ha estat tot flors i violes. 

A veure, que quedi clar que per mi ser 
mare és una experiència fantàstica i me-
ravellosa. Però que com tot a la vida té 
les seves llums i ombres i que cadascú ho 
ha de viure de la millor manera. Per mi, 
el moment més màgic va ser l’arribada a 
casa. Obrir la porta i ser un més dels que 
havíem marxat i que això ja seria per a 
tota la vida. Pell de gallina!

Un petó a la meva mare i a totes les ma-
res del món!//

Anna GORCHS FONT

Mares

LA COLUMNA

Interior d’una de les naus de l’antiga Puigneró.//

Ajuntament i propietat (Trumple Invest S.L.) comencen a desencallar el 
futur de les naus i acorden una modificació puntual del POUM
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FESTA MAJOR DE 
PERAFITA
Primers actes...
dimecres 23 de juny
Revetlla de Sant Joan, a la plaça Sant 
Antoni a partir de les 8 del vespre.
 
Dissabte 26 de juny
Caminada popular, sortida a les 8 del 
matí de la plaça Sant Antoni.

diumenge 27 de juny
Presentació del llibre d’Edu Sallent 
“Aquell vol de papallones”, a 2/4 de 8 del 
vespre a la sala gran del Centre de Cultura

dilluns 28 de juny
Revetlla de Sant Pere, a la plaça Sant 
Antoni a partir de les 9 del vespre. 

dimarts 29 de juny
Missa solemne en honor a Sant Pere, 
a les 12 del migdia a l’Església.

*Trobareu la resta d’actes a la propera Rella.

SALUT

EDUCACIÓ

La pandèmia es 
manté a ratlla al 
Lluçanès

Setmana sense fum al 
Castell del Quer

Les dades de la pandèmia continuen estables en els 
municipis del Lluçanès, i la majoria segueixen sense 
detectar ni un sol cas de coronavirus. En les darreres 
dues setmanes se n’han detectat una quinzena: 8 a 
Prats, 5 a Olost i 1 a Oristà i Sant Bartomeu res-
pectivament. Així, els contagis es mantenen estables 
des de principis de maig. Les dades no inclouen els 
municipis de Sant Agustí, Sant Martí ni Sobremunt 
per garantir-ne la confidencialitat.//FVC

L’institut Castell del Quer va celebrar la XXII set-
mana sense fum del 24 al 28 de maig. Durant tota 
la setmana l’alumnat va participar en diferents ac-
tivitats, com un joc a través d’un qüestionari Kaho-
ot,  que tenien per objectiu sensibilitzar la població 
sobre la nocivitat del tabac, i per prevenir la inici-
ació a aquest hàbit o abandonar-ne el consum. Les 
activitats es van organitzar conjuntament entre 
l’Institut, l’equip del Centre d’Atenció Primària del 
Lluçanès i el Lluçanès Jove.//Red

Prats i Perafita donen el tret de 
sortida a les Festes Majors

Amb Sant Joan arriba la flama 
del Canigó, i amb ella l’inici de 
les Festes Majors al Lluçanès. La 
pandèmia ha obligat a tots els mu-
nicipis a adaptar la cartellera a les 
noves restriccions, però les prime-
res festes ja comencen a anunciar 
els actes que ompliran els progra-
mes. Com cada any, i això sí que 
no ho ha canviat el coronavirus, 
les de Prats i Perafita són les pri-
meres festes de l’estiu. 

Prats de Lluçanès ja va donar 
el tret de sortida a la programació 
amb les Festes dels Barris, que es 
van celebrar del 7 al 10 de juny a 
cada un dels quatre barris del po-
ble. Tot i haver de prescindir dels 
jocs de cucanya, cada dia es va po-
der celebrar la festa amb especta-
cles infantils, gimcanes, balls i ac-
tuacions que van servir per escollir 
els hereus i les pubilles de barri.

Amb el preludi fet, la Trobada 
Gegantera amb format adaptat 
enceta aquest dissabte les Festes 
de Sant Joan i els Elois. Els ac-
tes més rellevants seran l’encesa 
del petardàs infantil – juntament 

LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleres Estruch

amb l’arribada de la flama del Ca-
nigó el dia 23 de juny – i del petar-
dàs tradicional, el Cros de Sant 
Joan, el concert d’orquestra o la 
Quina Major. Finalment, el pro-
grama també inclourà les curses 
dels Elois i la ballada d’un con-
trapàs adaptat a les places Vella 
i Nova el dia 25, amb un registre 
previ dels participants i sense el 
multitudinari passacarrers. Els 
dies 23, 24 i 26 també tindran fes-
ta nocturna, al nou espai de Cal 
Bach i de l’antiga Farmàcia, aco-
tada a les restriccions actuals. A 

més, aquesta Festa Major torna-
rà a comptar amb la presència de 
l’aclamada Txaranga Tximeletak.

A Perafita, la revetlla de Sant 
Joan a la plaça de Sant Antoni 
obre la primera setmana de festa 
el dia 23 de juny. Els actes s’allar-
garan durant dos caps de setma-
na. En la primera setmana festiva 
tindrà lloc la caminada popular 
del dissabte 26 de juny, la presen-
tació del llibre ‘Aquell vol de papa-
llones’, d’Edu Sallent, o la revetlla 
de Sant Pere, que tindrà lloc el di-
lluns a la plaça de Sant Antoni.// 

La Festa del Barri dels Capgrossos.// F: FERRAN VILA



17 de juny de 2021

LaRella | 5

Poble Concessió 2021 Concessió 2022 Total concedit

Alpens 18.403,00 € 6.597,00 € 25.000,00 €

Lluçà 41.828,21 € 41.828,21 €

Olost 18.143,74 € 11.856,26 € 30.000,00 €

Oristà 11.855,28 € 13.143,32 € 24.998,60 €

Perafita 20.142,06 € 21.783,75 € 41.925,81 €

Prats 17.666,88 € 20.554,12 € 38.221,00 €

St. Feliu Sasserra 12.548,08 € 29.543,34 € 42.091,42 €

Merlès 16.839,51 € 6.036,53 € 22.876,04 €

Total 115.598,55 € 151.342,53 € 266.941,08 €

NOTÍCIES

266.941 € de la Diputació pels 
equipaments culturals

La Diputació de Barcelona ha  
atorgat més de 260 mil euros en 
subvencions per al manteniment i 
reforma d’equipaments culturals 
locals als pobles del Lluçanès que 
ho van sol·licitar.

A Alpens els 25.000 € atorgats 
es destinaran a l’adequació de 
l’equip de so i llum de la Fàbrica 
Vella, entre altres, tal com infor-
men des de l’Ajuntament. 

Els 41.828 € que rebrà Lluçà 
es destinaran a l’arranjament de 
l’Estudi de Lluçà. Tal com ens ex-
plica Eva Boixadé, alcaldessa del 
municipi, volen adaptar aquest 
espai als usos que actualment se 
li donen i fer-lo més funcional. A 
més també volen arranjar equipa-
ments de l’espai que no funcionen 
o han quedat obsolets com la ca-
lefacció, l’ascensor o els extintors. 

A Olost han rebut 30.000 € que 
es destinaran a obres d’adequació 
i modernització d’equipaments i 
instal·lacions, tal com ens expli-
ca Gil Salvans, regidor d’Olost. 
S’habilitarà el bany de la sala 
cultural (a l’Ajuntament) perquè 
sigui apte per a persones amb mo-
bilitat reduïda. Al Centre Cívic es 
canviarà la instal·lació elèctrica, 
es reformarà la sala d’estudi, on 
s’hi instal·laran ordinadors nous, 
i s’adaptarà una sala amb equipa-
ment per fer videoconferències. Al 
local social de Santa Creu s’hi fa-
ran tasques de manteniment. 

L’Ajuntament d’Oristà repartirà 
la subvenció entre les dues sales 
polivalents, tal i com ens explica 
Marc Sucarrats, alcalde d’Oristà. 
A la Torre s’allargarà l’escenari 
per davant amb una estructura 
plegable i  s’obrirà una porta que 
permetrà connectar amb la zona 
exterior on hi ha la barbacoa. A la 
sala d’Oristà es construirà un ac-

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

cés que connectarà l’escenari amb 
la part de baix, des de qualsevol 
cantó i es canviaran les cortines. 

L’Ajuntament de Perafita va 
presentar dos projectes per a mi-
llores i manteniment del centre de 
cultura i per al pavelló (que utilit-
zen com espai cultural) com ens 
explica Ramon Casals, alcalde de 
Perafita. La subvenció atorgada és 
d’una quantia inferior a la que van 
demanar i encara no saben exac-
tament a què els podran destinar 
els diners concedits. Al centre de 
cultura hi havia previstes obres 
de millora de l’espai, com el canvi 
de tancaments exteriors o la subs-
titució de les portes per portes de 
seguretat antiincendis, així com la 
renovació de la barana de l’escala i 
de les estanteries de la biblioteca. 
Pel pavelló volen renovar les cadi-
res plegables i alguns elements de 
l’equip de so, i adquirir un eleva-
dor per poder accedir a diferents 
espais que no queden a l’abast.

Pel que fa a l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, tal i com ex-
plica Jordi Batriu, regidor de 
cultura, es destinaran una part 
dels diners a actualitzar l’equipa-
ment de so de la sala polivalent. 
Una altra part anirà destinada al 
Museu Soldevila per començar a 
adequar l’espai per al projecte de 
residència d’artistes que impulsa 
l’ajuntament i també es finança-
ran part de les reformes de la pri-

mera planta.  La major part de la 
subvenció, però, anirà destinada a 
les reformes de la planta baixa de 
l’espai de Ca l’Andreuet (la farmà-
cia vella) adquirit recentment, tal 
com explica Batriu. 

L’Ajuntament de Sant Feliu Sas-
serra destinarà els diners a tres 
espais del poble, el Centre Cultu-
ral l’Ateneu, el Centre Cívic l’Ate-
neu i al Centre d’Interpretació. 
Tal com ens explica Josep Romero, 
alcalde de Sant Feliu, aquest any 
2021 amb pressupost atorgat no-
més es duran a terme les obres del 
centre cívic del que se’n millorarà 
la climatització i es comprarà un 
rentaplats i una taula per poder 
manipular aliments. L’any 2022 
començaran les actuacions al cen-
tre cultural, on s’instal·larà una 
pantalla mòbil i un projector fix. 
També es canviaran els focus de 
la sala i s’instal·larà una guia mò-
bil que farà més fàcil el moviment 
d’aquests. Aprofitaran la subven-
ció per acabar d’equipar la cuina 
amb electrodomèstics i mobiliari 
que ara no hi és. A la subvenció 
també s’hi imputaran les despeses 
del terra del centre d’interpretació, 
que s’ha hagut de canviar a causa 
del mal estat en què es trobava.

L’Ajuntament de Santa Maria 
Merlès destinarà els diners per 
equipar el local cultural, com 
ens explica el seu alcalde Josep 
Costa.// 

El camió accidentat.// F.: LCOROMINAS 

TRÀNSIT

Un camió bolca al 
revolt de la Caseta 
d’Alboquers a la C-62

Un camió va bolcar al revolt de la caseta d’Albo-
quers al passat dia 8 de juny. El vehicle, que anava 
carregat de compost que havia recollit a la Planta 
de compostatge de Fumanya, a Sant Martí d’Al-
bars, va sortir de la via envaint el carril contrari 
just després de la corba. 

El camió es va incendiar i es va cremar part de 
la vegetació del voltant, segons informava el cos de 
Bombers per Twitter, que també va recollir un ves-
sament de gasoil de la via. Sortosament, el conduc-
tor va resultar-ne il·lès i el foc es va poder mitigar 
sense problemes.

L’avís d’accident, tal com declara Trànsit, es va re-
bre a dos quarts de 9 del matí. Fins ben entrada la 
tarda es va mantenir un carril tancat a la zona de 
l’accident que va provocar algunes retencions.

Aquest accident és el tercer en vint dies (el pri-
mer d’aquests es va produir al 20 de maig) que acu-
mula aquest tram de la C-62 on es troba el revolt 
de la Caseta d’Alboquers (entre el punt quilomètric 
1 i l’1,8). Actualment, poc abans d’aquest punt on 
s’han produït els accidents hi ha un rètol que reco-
mana traçar la corba a 60 km/h. Des del Departa-
ment de Polítiques Digitals i Territori, que és qui 
posseeix les competències de gestió d’aquesta car-
retera, anuncien que faran una inspecció d’aquest 
tram de la via ja que, segons declaren, “no constava 
que fos un punt sensible”.//LCP

Aquest punt de l’Eix del Lluçanès situat 
al quilòmetre 1,5, aproximadament, 
suma tres accidents en vint dies
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Dani Vilalta, reconegut 
per la UAB pel seu treball 
de recerca sobre el 
barrinador del gerani

El jove olostenc, Dani Vilalta, ha estat reconegut amb 
el primer premi en la modalitat de ciències dels Premis 
Argó que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), juntament amb l’Institut de Ciències de l’Edu-
cació (ICE) als millors treballs de recerca presentats. 

El treball de Vilalta analitzava quin tractament, 
d’entre cinc, era el més efectiu per fer front a la plaga 
del barrinador del gerani, una espècie invasora que 
pot provocar la mort d’aquestes flors. El cinc tracta-
ments analitzats van ser: utilitzar caixes com a pro-
tecció, tallar les tiges afectades, utilitzar un bacteri, 
aplicar oli de nim i aplicar insecticida químic. Per al-
tra banda també va deixar un grup de control, on no 
va fer-hi cap tractament. D’entre tots, segons Vilalta, 
el més efectiu va ser el tractament químic. 

El barrinador del gerani és una papallona provi-
nent de l’Àfrica sud-oriental que és present a la Pe-
nínsula Ibèrica des de la dècada dels 90. El seu mè-
tode d’actuació consisteix en l’entrada de les erugues 
a l’interior dels geranis a través dels capolls, després 
que la papallona adulta hi hagi post els ous, per tal 
d’alimentar-se provocant la degradació de la planta, 
fins a poder causar-ne la mort. 

Vilalta, que ha estat premiat amb el primer any de 
matrícula gratuït a qualsevol grau de la UAB i una tau-
leta digital, preveu seguir el camí de la ciència. Segons 
manifesta, li agradaria fer Biomedicina a Bellaterra, 
però no sap si entrarà per nota. L’alternativa, segons 
declara, seria anar a fer un grau similar a Lleida.//LCP

Isaac Peraire deixa l’Ajuntament 
de Prats i dirigirà l’Agència de 
Residus de Catalunya

L’exalcalde de Prats Isaac Pe-
raire és des d’aquesta setmana 
el màxim responsable de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, que 
s’encarrega de la gestió dels resi-
dus i de l’impuls de les lleis i les 
taxes que hi van associades. A 
conseqüència d’aquest moviment, 
el fins ara regidor a l’oposició pra-
denca deixarà les seves respon-
sabilitats i serà substituït, amb 
tota probabilitat, per Glòria Bor-
ralleras, que ocupava la següent 
posició a la candidatura d’ERC i 
en l’anterior mandat va ser la res-
ponsable d’Urbanisme, Demogra-
fia, Pagesia i Medi Ambient.

A més, l’exconsellera Alba Ver-
gés ha pres el relleu a Peraire a 
la direcció nacional del partit, on 
els darrers anys ha exercit de vice-
secretari General de Vertebració 
Territorial i Partit Obert.

D’aquesta manera, Peraire tan-
ca una etapa de catorze anys com 
a regidor a l’Ajuntament de Prats, 
quatre dels quals també com a al-

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanes

calde i president del Consorci del 
Lluçanès. Passades les eleccions 
del 2019 el fins aleshores alcalde 
ja va renunciar a encapçalar el 
grup municipal, que ara lidera la 
regidora Montse Boladeres.

L’AGÈNCIA ESTRENA CONSELLERIA
Els darrers deu anys l’Agència 

de Residus de Catalunya l’ha di-
rigit l’exalcalde de Riudecanyes, 
Josep Maria Tost, sota el parai-
gua del departament de Territori, 
que ara desapareix. Amb el pac-
te de govern entre ERC i Junts 
aquest organisme s’ha adscrit a 
la nova conselleria d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Rural, 
que pilota la ripollenca Teresa 
Jordà. Sobre la taula, Peraire hi 
trobarà carpetes pendents com la 
creació de nous abocadors a Ca-
talunya i, en el cas del Lluçanès, 
la resolució de la problemàtica 
amb la planta de compostatge 
de Fumanya, que depèn en bona 
part del que dictamini l’Agència 
de Residus de Catalunya.

La retribució de la direcció a la 
que accedeix Peraire (118.594 € 
anuals) ha estat sota la lupa en 

moltes ocasions perquè forma part 
del reduït grup d’alts càrrecs de la 
Generalitat que cobren més que 
un conseller, malgrat que el 2014 
CiU i ERC van pactar corregir 
aquesta situació. Una de les pri-
meres decisions de Pere Aragonès 
ha estat reduir-se el sou de presi-
dent fins als 130.000 €, alhora que 
ha anunciat la revisió dels salaris 
d’alguns alts càrrecs, que també 
inclourà aquest. Tot i que encara 
no se n’ha conegut el detall, la re-
tallada podria superar el 15%.//

// F: ESQUERRA.CAT

El ramat a la plaça de Sta. Eulàlia amb els acordionistes.// F: EBOIXADÉ

Els ramats als camins
Cada any ramats d’arreu travessen la comarca fins a zo-

nes més fresques on passaran l’estiu. 
Un dels ramats va sortir d’Olost el passat 29 de maig, les 

ovelles van fer camí via Santa Eulàlia, on els van acom-
panyar un grup d’acordionistes,  cap al Cobert de Puigcer-
cós on van fer nit. L’endemà va sortit direcció St. Jaume 
de Frontanyà i fins al Pla d’Anyella on passaran l’estiu. 
D’Avinyó en va sortir un altre cap a Sant Feliu Sasserra, el 
passat dijous 10 de juny, d’allà van tirar cap a la Serra de 
Degollats i així fins al Cadí. 

El tercer ramat que va travessar el Lluçanès va ser de va-
ques que van sortir de la Vall, d’Alpens, dissabte passat, di-
recció Sant Jaume de Frontanyà on passaran l’estiu.//CFU 

TRANSHUMÀNCIA

Arribada de les vaques a Sant Jaume de Frontanyà.// F: XEVI VERDAGUER
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Jugadors del Pradenc abans de l’inici del partit contra l’Aiguafreda.// F: XVILELLA

Àlex López en un moment de la cursa a Montsó (Osca).// F: @alexlopez_394

El Pradenc no pot superar el cuer i 
perd el liderat a falta de dues 
jornades pel final

Àlex López és primer a 
la  interprovincial i 
segon al Campionat de 
Catalunya de Motocròs

El primer partit en horari d’es-
tiu (18:00h) no es va transformar 
en bones sensacions pel Pradenc, 
que venia reforçat per la victòria 
al camp del Moià (1-2) aconsegui-
da la setmana anterior. L’equip de 
Juan Flores no va saber aprofitar 
la delicada situació dels aigua-
fredencs, que lluiten per evitar el 
possible descens de categoria, i ve-
uen com el Taradell els supera al 
capdavant de la classificació.

El començament del partit no 
podia ser millor pels interessos lo-
cals, ja que només deu minuts des-
prés del xiulet inicial, Pep Martin 
va inaugurar el marcador. Sembla-
va que seria una tarda tranquil·la 
pels nombrosos aficionats que om-
plien les graderies del Municipal, 
que van rebre l’equip amb una 
pancarta gegant on es podia llegir 
“La glòria és pels qui hi creuen”. 
No obstant, al minut 30 un penal 
va permetre als visitants empatar 

El jove pilot olostenc, Àlex López Llagostera, es-
trena categoria i podis aquest 2021. En el seu pri-
mer any a la categoria de 85cc juvenil, el pilot està 
obtenint molt bons resultats. 

L’Àlex és primer a la Lliga Catalana Interprovin-
cial de motocròs havent aconseguit la primera posi-
ció en totes les curses celebrades fins ara. 

El jove olostenc també és segon al Campionat de 
Catalunya de motocròs, on cursa rere cursa ha de-
mostrat la seva evolució. De la desena posició que va 
obtenir al circuit de Bassella fins a la primera obtin-
guda el passat 7 juny, al circuit Dani Dalmau a Salo-
mó. La pròxima cursa serà el 20 de juny a Almacelles.

Aquest maig López també va participar en una 
cursa del Campionat d’Espanya MX85 al circuit de 
Solmoto (Múrcia) el passat maig, on va acabar en 
9a posició.//Red

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

el partit i obligar als blaugranes a 
tornar a començar.

A la represa, els locals van sor-
tir al camp conscients de que el 
resultat no els servia, i van estar 
a punt de fer el segon gol amb un 
xut de Jordi Bartrons que es va es-
tavellar al pal. I del possible 2-1 es 
va passar a l’1-2 a través d’un xut 
llunyà de falta que feia presagiar 
un desenllaç èpic per mirar de re-
muntar el partit. 

Els pradencs, sense idees i amb 
un punt de precipitació, no van 
trobar el camí del gol fins que, al 

minut 90, Jordi Bartrons va pi-
car una pilota amb molta sang 
freda per donar esperances al seu 
equip. Tanmateix, el resultat aca-
baria sent definitiu per decepció 
del Pradenc, que va veure com se 
li escapaven dos punts i el liderat 
quedava a mans del Taradell, con-
junt que haurà de visitar en l’últi-
ma jornada. Abans, però, els blau-
granes hauran de fer els deures el 
proper diumenge dia 20 en la visi-
ta del Santa Eugènia al Municipal 
de Prats de Lluçanès a partir de 
les 6 de la tarda.//

Els blaugranes, que venien de guanyar quatre partits de forma consecutiva, 
van salvar un punt a l’últim minut (2-2) davant l’Aiguafreda en un partit gris

PISCINES DE SANT BARTOMEU DEL GRAUPISCINES DE SANT BARTOMEU DEL GRAU
HORARI_ de dilluns a diumenge de les 11 del matí a les 8 de la tarda

PREUS DIES FEINERS_ Adults: 4,50 €  /  Infantils: 3,75 € 

PREUS  DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS_ Adults: 5,25 €  /  Infantils: 4,35 € 

ABONAMENTS DE TEMPORADA_ Adults: 46,90 € / Joves (de 15 a 25 anys): 41,70 € / 
A partir de 65 anys: 30 € / Infantils (de 3 a 14 anys): 22,90 € / Familiar: 99 €

ABONAMENT DE 10 DIES_ 30 €
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Els Estanyencs comencen el 
campionat de bitlles tal com van 
acabar l’anterior, primers

El campionat de bitlles cata-
lanes ja ha esdevingut una tra-
dició dels diumenges d’estiu al 
Lluçanès i enguany se celebra 
la XV edició. El campionat va 
començar aquest passat 13 de 
juny a Sant Feliu Sasserra amb 
14 equips inscrits, doblant gaire-
bé el nombre d’inscrits de l’any 
passat, però sense arribar als 
d’altres anys.

Els Estanyencs van guanyar el 
campionat de l’any passat, i sem-
bla que volen revalidar el títol 
situant-se en la primera posició 
des de la primera jornada amb 
710 punts i 55 bitlles. Però de 
prop els segueixen els Mai tips 
de la Torre amb 684 punts i 51 
bitlles.

Els Jaume Puig de Perafita, que 
l’any passat van quedar en sego-
na posició, han començat amb 563 
punts i 30 bitlles a la desena posi-
ció. Els Bitllajuvi de la Torre, ter-

SANT FELIU SASSERRA
Per_ Carolina Font Usart

TENNIS

Jugadors del CTPrats amb el trofeu de subcampions.// F:  CTTORELLÓ

El Club Tennis Prats 
arriba a la final de la 
copa comarcal 2021

L’equip pradenc, que va comptar amb set ju-
gadors, va derrotar el Club Tennis Sant Julià en 
primera ronda i el Club Tennis Can Juli “C” en les 
semifinals de la categoria Bronze. A la final, el C.T. 
Prats va perdre per un global de 4-1 enfront el Fo-
ment Tona. 

Enguany, el Club Tennis Prats de Lluçanès s’ha-
via tornat a inscriure per disputar la competició co-
marcal cinc anys després de l’última vegada, però 
només se’n va disputar una jornada a causa de la 
pandèmia.//XVA

cers l’any anterior, aquesta jorna-
da l’acaben en la mateixa posició 
amb 673 punts i 50 bitlles.

La propera cita del campionat 
serà el diumenge 27 de juny a la 
Torre.//

La competició, que es va disputar al Club 
Tennis Torelló, va comptar amb la presència 
de 21 equips de diferents clubs d’Osona

St. Feliu Sasserra va acollir la primera jornada el quinzè Campionat de Bitlles del Lluçanès

CLASSIFICACIÓ - PRIMERA JORNADA

EQUIP PUNTS BITLLES

1 ESTANYENCS A 710 55

2 MAI TIPS de la Torre 684 51

3 BITLLAJUVI de la Torre 673 50
4 LES PARRES d’Olost 655 46

5 SONA QUE TRONA de Sta. Eulàlia 620 41

6 ELS IL·LUMINATS de St. Bartomeu 615 39
7 SANT FELIU A 614 41
8 ROCAGUINARDA A d’Oristà 598 39
9 ESTANYENCS B 589 38

10 JAUME PUIG de Perafita 563 30
11 REVIFALLES d’Olost 558 40
12 ROCAGUINARDA B d’Oristà 556 35

13 ELS APRENENTS de St. Bartomeu 534 35
14 SANT FELIU B 524 30
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LA VINYETA

Remodelació de les ADF
Joan Roma Cunill, Borredà

CARTA

L’any 1986, després d’un 
any de grans incendis, la 
Generalitat va decidir tirar 
endavant el Programa FOC 
VERD. Consistia, aquest 
programa, en impulsar la 
creació d’equips de preven-
ció i extinció d’incendis, 
que ajudessin els Bombers 
a combatre el foc.

Així varen néixer les 
Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF). Cadascu-
na agrupava 3, 4 o 5 mu-
nicipis. Elegien un nom, i 
presentaven tot un seguit 
de documentació per a do-
nar-se d’alta, davant el De-
partament d’Agricultura. 

Es varen obrir línies 
d’ajuts per a comprar ma-
terial indispensable des de 
vestimenta, cascos, llums, 
guants.., fins a vehicles au-
tònoms (jeeps, camions, au-
tobombes). També es varen 
posar elements indispen-
sables per a lluitar contra 
el foc: dipòsits d’aigua, hi-
drants, basses...

Per la seva banda la Di-
putació de Barcelona, va 
posar en marxa un siste-
ma de comunicacions, per 
poder parlar unes ADF 
amb altres, i sobretot va 
facilitar diners a cada ajun-
tament per a poder fer un 
bon manteniment dels 
camins rurals, indispen-
sables per a poder arribar 
amb vehicles a prop del foc. 
Cada any, encara ara, cada 
ajuntament rep un impor-
tant ajut per a arreglar uns 
quants camins de manera 
que cada 4 anys, els camins 
son reparats.

Però, com en tot, arriba el 
moment de posar al dia les 
estructures i és el que es fa 
actualment. Algunes ADF 
havien quedat poc operati-
ves, altres tenen els volun-
taris poc preparats, o ja no 
son suficients per a sortir, 
de manera que s’està fent 
una revisió de tot el ma-
terial disponible i s’estan 
fent cursos per a preparar 
a la gent. Ningú pot anar 
a lluitar contra un incendi 

sinó té el carnet correspo-
nent i no està enquadrat en 
una ADF. Es lògic. Es un 
treball de risc, i tots estan 
emparats per una assegu-
rança de la Generalitat.

I ha de quedar clar que és 
un cos de voluntaris, per a 
col·laborar a les ordres dels 
professionals dels parcs de 
Bombers. He de dir que en 
tots aquests anys la feina 
feta ha estat magnífica per-
què viuen i coneixen el seu 
entorn i perquè en moltes 
ocasions son els primers a 
arribar i poden començar a 
atacar el foc, a l’espera de 
l’arribada dels Bombers. 
En resum, era hora de po-
sar-les al dia, i és el que ara 
s’està fent. D’aquell llunyà 
1986, es va passar al 1999, 
amb una actualització i ar-
ribem al 2021 amb una mo-
dernització. Qui vulgui for-
mar-ne part, li és fàcil. Es 
pot posar en contacte amb 
el seu ajuntament o amb 
la seva ADF. Podrà fer un 
molt bon servei al territori 
i la seva gent.//

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

EQUIP

Amb la col·laboració de:

ES VEN

ES BUSCA

 » SUZUKI VITARA 2000 HDI. Matrícula 
7328CNS. 80.000 Km. T.: 608 94 72 79 
(R06/01)

 » 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)

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

ENCANTS

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

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

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

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

> Faig classes de repàs tant de pri-
mària com d’ESO. Sóc estudiant 
d’universitat cursant el grau de Bio-
tecnologia. Puc adaptar-me a l’horari 
que se’m proposi_608 321 352

> Busco feina de cangur, tinc expe-
riència amb els nens i que pot adap-
tar-se a qualsevol horari, a més de 
tenir cotxe propi_608 321 352

> Noia busca feina per netejar_ 693 
398 219

> GEROCULTOR/A: A residencia 
d´avis de Sant Boi de Lluçanès. Jor-
nada complerta, no substitució.  Ho-
rari de tardes. Interessat/es trucar a 
687 083 081

BUSCO FEINA BUSCO TREBALLADOR/A

Dia De 9 a 21h De 21 a 9 h
17 DJ ST.BARTOMEU URGELL

18 DV PRATS EURAS

19 DS F.ATLÀNTIDA-VIC ATLÀNTIDA

20 DG F.AUSA-VIC AUSA

21 DLL ST.BARTOMEU POU

22 DM OLOST YLLA-CATALÀ

23 DC PRATS TANYÀ

24 DJ F.VILAPLANA-VIC VILAPLANA

25 DV ST.BARTOMEU ALIBERCH

26 DS F.BARNOLAS-VIC BARNOLAS

27 DG F.TERRICABRAS-VIC TERRICABRAS

28 DLL ST.BARTOMEU FARGAS

29 DM OLOST ARUMI

30 DC PRATS URGELL

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)

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

 » CASA. parella jove amb dues criatures 
busquem pellissa/masia petita per a viu-
re. De lloguer o venda. Zona Osona Nord 
o Ripollès Sud. Oberts a comprar terreny 
edificable. T.: 696 05 87 15 (R06/02)
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AGENDA/EL TEMPS

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 2 al 15 de juny

 Platanhera chlorantha (orquídia verdosa)// F.: LAEclipsi de sol en el seu màxim a les 11.57 el 10 de juny.// 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

2 23.7 9.7 0.0 24.7 8.9 0.2 26,7 9 Inp 21.9 10.7 0.2 22.5 10.1 0.8

3 26.9 11.5 0.0 26.9 10.6 0.0 28,7 11 0 24.9 12.6 0.2 25.0 12.9 0.0

4 24.0 12.6 0.0 25.0 10.8 0.4 26 11,3 0 23.4 13.2 0.0 22.9 12.0 0.0
5 24.8 12.0 0.0 26.1 11.1 0.0 27,3 10,2 0 24.6 13.4 1.0 23.3 13.3 1.2
6 23.1 13.0 1.4 24.1 11.7 15.2 26 13,8 4,5 21.6 12.8 6.8 20.9 12.6 13.4
7 25.4 9.8 0.0 26.1 9.0 0.2 27 10,7 0 24.2 10.9 7.6 23.4 10.8 7.2
8 27.5 10.4 0.0 28.6 8.7 0.2 30,2 9,7 0 25.8 11.3 0.2 25.9 11.9 0.2
9 27.9 11.8 0.6 28.8 10.2 2.6 30,4 10,6 Inp 26.7 13.3 28.6 25.7 13.3 14.2

10 29.0 11.5 0.2 29.4 10.2 0.2 32 10 0 27.1 13.1 0.0 25.6 13.4 0.0
11 28.1 14.2 9.6 28.6 11.8 29.4 30,4 12,7 30 26.7 14.3 5.8 26.4 13.4 6.2
12 30.3 12.3 0.0 31.3 10.3 0.2 33 11 0 28.9 13.3 0.0 29.0 13.2 0.2
13 31.6 14.3 0.0 33.4 12.9 0.0 35,8 13 0 30.4 15.9 0.0 30.3 15.9 0.0
14 33.7 14.7 0.0 33.8 13.3 0.0 35,6 13,8 0 31.8 17.0 1.8 32.1 17.4 0.0
15 32.6 15.6 0.0 33.3 13.1 0.0 36 16,1 0 31.3 17.8 0.0 30.9 17.2 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 15 de juny 36

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST _ 8 de juny 8,7
“Per Santa Agripina, 
sembra la clavellina”

TOT EL JUNY

DIVENDRES 18 DE JUNY

DIUMENGE  20 DE JUNY

DIJOUS 24 DE JUNY

DIVENDRES 25 DE JUNY DIUMENGE 27 DE JUNY

DILLUNS 28 DE JUNY

DIMARTS 29 DE JUNY
DISSABTE 26 DE JUNY

DIMECRES 23 DE JUNY

DISSABTE 19 DE JUNY

OLOST_ ESPAI GUAITA_ ESCENA COSTUMISTA S. XIX DE 
JOSEP SALVANS GABARRÓS (DIBUIX). A la Biblioteca.
_ EXPOSICIÓ  D’ ONA MUÑOZ  PETJADES DE SENTIT. RE-
CORREGUT A LA SEVA OBRA PICTÒRICA. A la Biblioteca. 
_TALLER D’INICIACIÓ AL PÀDEL. Activitat gratuïta per a 
joves de 12 a 25 anys. Els dies 22, 28, 29 i 30 de juny, i l’1 
i 2 de juliol. De 7 a 9 del vespre. 

OLOST_OBERTURA DE LES PISCINES.
OLOST_ XARXA DE CONEIXEMENTS, a les 6 de la tarda al 
Centre Cívic.

ALPENS_ CONCERT D’ESTIU Amb alumnes del taller de 
cant. A dos quarts de 2 del migdia al Casino.

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA MAJOR_ MERCAT MUNICI-
PAL_Durant tot el matí. A 3/4 d’1 del migdia, a la plaça 
de l’Església, XERRADA EL CONTRAPÀS I LES FESTES DE 
SANT JOAN I ELS ELOIS, amb Roser Reixach. Participa-hi i 
aprèn més de les nostres festes per guanyar el trivial dels 
Elois. (vegeu la programació del 26 de juny). A les 6 de 
la tarda, al Pavelló Municipal, FESTIVAL DE PATINATGE.

PRATS_ REVETLLA DE SANT JOAN_ A les 7 de la tarda, a 
la plaça Nova, ENCESA DEL PETARDÀS INFANTIL, amb els 
guanyadors del concurs de cartells i amb la Txaranga Txi-
meletak. A les 8 del vespre, a la plaça Nova, REBUDA DE LA 
FLAMA DEL CANIGÓ, encesa del peveter i lectura del ma-
nifest de la Diada Nacional dels Països Catalans. A con-
tinuació, al mateix lloc, RECONEIXEMENT AL PRIMER ELOI 
D’HONOR. A les 11 del vespre, als jardins de la Farmàcia 
Vella, REVETLLA AMB L’ORQUESTRA WELCOME BAND.

OLOST_ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ_ A les 5 de la 
tarda a la plaça Major. REVETLLA DE SANT JOAN_ A partir 
de 2/4 de 10 de la nit  a l’entorn del pg. Montserrat, amb 
Castell de focs i encesa de la foguera a càrrec dels Cremats. 

PERAFITA_REVETLLA DE SANT JOAN organitzada pel PAP. 
Plaça de Sant Antoni a partir del es 20h

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ REVETLLA DE SANT JOAN_ A les 9 
del vespre a la plaça Nova. Cal apuntar-se a l’ajuntament 
abans del dia 21.

PRATS DE LLUÇANÈS_ SANT JOAN_ A partir de les 9 del 
matí, al Passeig del Lluçanès, 44È CROS DE SANT JOAN.
A les 7 de la tarda, als jardins de la Farmàcia Vella, CON-

PRATS DE LLUÇANÈS_ ELS ELOIS_ A les 11 del matí, a l’es-
glésia parroquial, MISSA DELS ELOIS. A partir de les 11 del 
matí, pels carrers del poble, RECORREGUT DE CARROS, CA-
VALLS, MULES I ASES. A partir de les 12 del migdia, PRO-
GRAMA ESPECIAL ELS ELOIS. A la 1 del migdia, a la plaça 
Vella, BALLADA DEL CONTRAPÀS, amb música a càrrec del 
Grup Orquestral de Prats. Cal inscripció prèvia i certifi-
cat d’autoresponsabilitat (*). A les 2 del migdia, a la plaça 
Nova, BALLADA DEL CONTRAPÀS, amb música a càrrec del 
Grup Orquestral de Prats (*). A les 5 de la tarda, a la pla-
ça Nova, BENEDICCIÓ DELS PARTICIPANTS A LES CURSES, 
INSCRIPCIONS I LLIURAMENT DE DORSALS. Tot seguit, des 
del mateix lloc, SORTIDA ESGLAONADA CAP A L’INICI DE 
LES CURSES i cap a Sant Sebastià. A les 6 de la tarda, al 
camí de l’ermita de Sant Sebastià, CURSES DELS ELOIS. En 
acabar, a l’esplanada de Sant Sebastià, REPARTIMENT DE 
PREMIS DE LES CURSES DELS ELOIS I DEL 33È CONCURS DE 
CARTELLS de les Festes de Sant Joan i els Elois. A 2/4 de 
8 del vespre, al Passeig del Lluçanès, AUDICIÓ DE SARDA-
NES AMB LA COBLA RESSÒ.

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA MAJOR_ CONCERT DE L’EMAL_ 
A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església.
35 ANYS DELS GEGANTS. TROBADA GEGANTERA_ A 2/4 de 
7 de la tarda, davant del Caminet, arribada de les colles i 
plantada de gegants. 
 
OLOST_ BROTS DEL CANTILAFONT - CULTURA TRANSHU-
MANT_  PRESENTACIÓ LITERÀRIA DELS “ESCRITS LLUÇA-
NESOS. FOGUERES AL POBLAT” , de Ramon Erra. Seguida-
ment “TEIA”, ESPECTACLE DE CIRC de Júlia Farrero i ELS 
CARBONELL (MÚSICA I POESIA). A partir de les 6 de la tar-
da a Sant Adjutori. Més informació a www.cantilafont.cat.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ Obertura de les piscines

ALPENS_ ACTUACIONS DE FINAL DE CURS DE L’EMAL_ 
Mostra de teatre. A 2/4 d’1 al Teatre del Casino.
 

CERT DE TARDA AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS.
A les 10 del vespre, a la plaça Nova, ENCESA DEL PETAR-
DÀS I TXARANGA TXIMELETAK. A 2/4 d’11 de la nit, als jar-
dins de la Farmàcia Vella, TXARANGA TXIMELETAK, CON-
CERT DE NIT AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS I ELECCIÓ DE 
LA PUBILLA I L’HEREU de Prats 2021

PERAFITA_CAMINADA POPULAR a les 8 del matí.

PRATS _ FESTA MAJOR_ A les 12 del migdia, als jardins 
de la Farmàcia Vella, ACTIVITAT FAMILIAR PLUJA DE CO-
LORS. A les 7 de la tarda, als jardins de la Farmàcia Vella, 
QUINA I TRIVIAL DELS ELOIS AMB PREMIS LOCALS.  A les 
11 de la nit, als jardins de la Farmàcia Vella, CONCERT 
AMB LA BANDA NEON. 

PERAFITA_REVETLLA DE SANT PERE a partir de les 21h a la 
Plaça de Sant Antoni.

PRATS_FESTA MAJOR_ Durant tot el matí, al centre del po-
ble, MERCAT MUNICIPAL I BOTIGUES OBERTES. A 2/4 d’1 
del migdia, als jardins de Cal Bach, VERMUT MUSICAL ON 
LA TEMPESTA DEIXÀ UNA PAU INTENSA, creada, dirigida i 
interpretada per Judit Marmi, Ivan Otaola i Laia Pujol. 
Recorregut per la vida i obra de Màrius Torres. A les 7 de 
la tarda, a la plaça Vella, UN POBLE DE CIRC AMB L’ESPEC-
TACLE VOLOV de la companyia TQM
 
PERAFITA_PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDU SALLENT 
“AQUELL VOL DE PAPALLONES”. Sala gran del Centre de 
cultura a les 19:30h
 
ALPENS_ APLEC DE ST. PERE DE SERRALONGA_ MISSA A 
L’ERMITA a dos quarts de 10 del matí. Seguidament ES-
MORZAR POPULAR. A les 11, TAST DE POESIA I CANÇONS 
AMB L’ESPECTACLE “A POLS”. 

PERAFITA_MISSA SOLEMNE EN HONOR DE ST. PERE a les 12.




