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Unes festes de Sant Joan i els 
Elois més a prop de la normalitat

Després de la suspensió de la 
Festa Major de Sant Vicenç el 
gener, Prats ha pogut viure, per 
fi, unes Festes de Sant Joan i els 
Elois amb una programació gai-
rebé completa. De forma general, 
els actes han tingut una gran re-
buda i s’ha fet palès que arreu hi 
ha ganes de tornar a viure les fes-
tes amb normalitat.

La Festa Major va tenir el pri-
mer acte el dissabte 19. Com ja 
és habitual, els Gegants van do-
nar el tret de sortida amb una 
trobada adaptada passada per 
aigua, on van participar les colles 
de Sant Bartomeu del Grau, Na-
vàs, el carrer de la Riera de Vic 
i Taradell. El mateix dia, l’EMAL 
(Escola de Música i Arts del Llu-
çanès) també va fer el concert de 
fi de curs, que el temps va obligar 
a traslladar a la Sala Polivalent.

El plat fort va començar el di-
mecres 23, amb l’encesa del petar-
dàs infantil. Després de dos anys, 
els més petits van poder gaudir – 
encara que amb mesures i sense 
el passacarrers – de les músiques 
de la Txaranga Tximeletak just 
abans que arribés la Flama del 
Canigó de la mà dels ciclistes més 
valents de la Unió Ciclista Lluça-
nès. La Welcome Band va encetar 
la festa nocturna per celebrar la 
revetlla, i va estrenar el nou espai 
de l’antiga farmàcia.

El cros i l’Orquestra de tarda 
amb la Montgrins, el 24, van se-
guir el cartell. Al vespre hauria 
d’haver arribat un dels moments 
més esperats de l’any per molts 
pradencs, el passa carrers amb 
les respectives ballades del Con-
trapàs, però les restriccions van 
obligar a adaptar el format. Sí 
que es va poder encendre el pe-
tardàs i la Txaranga ho va po-
der acompanyar amb les festives 
cançons de cada any, però el pas-
sa carrers es va quedar amb una 
petita passada improvisada fins 
a Cal Bach, on començava el con-
cert de nit. 

Si la nit anterior es va quedar 
sense la part més tradicional de 

Concert al nou espai de jardí de l’antiga farmàcia// F: MARTÍFONT

De carajillos, a l’escenari de la Festa Major Alternativa// F: BRUGUÉSVILARÓ

Curses dels Elois.// F: MARTÍFONT

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleres Estruch

la festa, el 25 es va poder adap-
tar un contrapàs a les restriccions 
actuals. Amb registre d’entrada i 
aforament limitat, els pradencs i 
les pradenques van poder vibrar 
de nou amb dues ballades del 
contrapàs, a la Plaça Nova i a la 
Plaça Vella. Amb mitja normali-
tat el dia 25 va continuar amb les 
curses dels Elois a Sant Sebastià i 
les sardanes al passeig.

Les festes van acabar el cap de 
setmana, amb una quina i la festa 
de nit el dissabte, per una banda, 
i el vermut musical i el circ per 

l’altra. El circ VoloV de la compa-
nyia TQM va omplir la Plaça Ve-
lla de gresca en una iniciativa que 
forma part de la campanya de la 
Diputació Pobles de Circ.

Aquest any, i per primera ve-
gada, a Prats també hi va haver 
lloc per la primera Festa Major 
Alternativa, organitzada per 
l’Ateneu Popular del Lluçanès. 
L’espai escollit va ser el polígon 
de Prats, i els actes que van om-
plir tot el dissabte van tenir una 
molt bona rebuda i un gran èxit 
de participació.//

MÚSICA

SANT JOAN

Ferran Orriols presenta 
noves cançons i 
projecte a Oristà

Sant Boi i Sobremunt 
celebren la revetlla

La quarta edició del Concert sota la lluna d’Oris-
tà va desplaçar-se de Sant Sebastià a la placeta de 
l’1 d’octubre. Entre begudes i entrepans, el torrenc 
Ferran Orriols hi va presentar el seu nou projecte 
musical en solitari amb un repertori que incloïa can-
çons de Nyandú, versions d’altres grups i nous te-
mes, com “Propietat” o “El llamp” inspirat en el llibre 
“Canto jo i la muntanya balla” d’Irene Solà. Cançons 
íntimes i potents que l’autor ofereix també online, a 
la plataforma de micromecenatge continu L’Aixeta, 
on també hi escriu una revista.

El duet Aquell Parell van cloure la vetllada amb 
clàssics guitarreros i molt bon ambient.//JFO

Uns 75 santboiencs van disfrutar de la Revetlla de Sant Joan a la 
Plaça Nova, el sopar tradicional de pa amb tomàquet i brasa va 

començar a les 9 del vespre.//MGC (F: MARCPARÉS) 

Sobremunt va reviure la revetlla de Sant Joan a la Plaça del 
poble. Uns 60 veïns van gaudir d’aquesta nit i com a la revetlla 

de Sant Isidre, els assistents van rebre una bossa individualitza-
da amb un entrepà de botifarra, coca, xocolata i beguda, per tal 
d’assegurar les mesures de Covid-19.//MGC (F: ALBERTGÜELL) 

Una programació adaptada torna les festes al poble de Prats
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Les vacunes estan a l’ordre del dia de 
les notícies i converses quotidianes. I no 
és pas d’estranyar, tenint en compte la 
campanya de vacunació massiva que es-
tem vivint. Al Lluçanès, per exemple, ja 
hi ha uns 3000 vacunats, dels quals la 
meitat ja tenen les dues dosi completes. 
Aquesta setmana ens hem començat a va-
cunar els de la meva quinta (jo ja porto la 
primera!), i les xifres del Covid-19 sembla 
que van millorant. Gràcies a les vacunes, 
doncs, sembla que es veu la llum al final 
del túnel, i que si to va bé aviat deixarem 
enrere aquesta pandèmia.

Tot i que el darrer any se n’ha parlat 
tant, les vacunes no són pas un invent re-
cent. Ens hem de remuntar cap al 1700, 
quan una noia londinenca, anomenada 
Lady Mary Wortley Montagu viatja cap 
a l’imperi Otomà acompanyada de tota la 
seva família. Allà coneix una tècnica que 
no havia vist mai abans: La variolització. 
Quan hi havia brots de verola, els oto-
mans feien una cerimònia de curació, on 
persones sanes prenien restes de les pús-
tules de malalts de verola. Dit així sembla 
una mica desagradable, però el resultat 
era miraculós: Les persones sanes queda-
ven immunitzades i ja no contreien la ma-
laltia. Lady Mary és qui importa aquest 
coneixement a Europa, i el descriu com 
una curació “A la turca”. 

Més endavant, el metge anglès Edward 
Jenner va fer un pas més en l’invent de la 
vacunació. Va veure que els pastors i pas-
tores que havien estan en contacte amb 
la verola bovina, de les vaques, rarament 
agafaven la verola que afecta als humans. 
Podria ser que el seu cos generés una pro-
tecció? I tant! El nostre cos, si es posa en 
contacte amb alguna cosa semblant a la 
malaltia infecciosa, genera una resposta 
immunitària, que ens protegeix de futu-
res infeccions. Els seus experiments van 
acabar demostrant que era possible im-
munitzar persones a partir de la verola 
bovina. De fet, la paraula vacuna ve del 
llatí “vacca”, que vol dir vaca, fent refe-
rència a aquests primers descobriments. 

Dos cents anys després, la OMS va de-
clarar la verola oficialment eradicada. 
Altres malalties estan seguint el mateix 
camí gràcies a les vacunes, i estan a punt 
de desaparèixer pel bé de tots: L’hepati-
tis C, la poliomielitis i el Poliovirus. El 
Covid-19 potser no desapareixerà del tot, 
però sembla que el podrem arraconar com 
hem fet amb la grip estacional. Si és així, 
s’haurà aconseguit en un temps rècord. 
Una gran fita per la medicina moderna.//

Ferran SAYOL

Vacunes 
“a la turca”

LA COLUMNA

Eva Boixadé i Glòria Colom, en la foto de presentació de la candidatura l’any 2019.// F: IPLISE

Eva Boixadé passa el relleu de 
l’alcaldia de Lluçà a Glòria Colom 

Glòria Colom, fins ara regidora 
de Territori i Sostenibilitat i se-
gona de la llista (Independents 
per Lluçà i Santa Eulàlia – Acord 
Municipal), associada a ERC, 
assumeix el càrrec d’alcaldessa 
durant als propers dos anys que 
resten de mandat. Colom aga-
fa el relleu d’Eva Boixadé, que 
deixa el càrrec d’alcaldessa i de 
regidora, funció que assumeix 
Jaume Castany. Aquest canvi al 
consistori va ser anunciat durant 
la campanya dels comicis muni-
cipals del 2019. 

Colom assegura que serà “con-
tinuista” i seguirà treballant pels 
objectius principals que, el grup 
municipal, es va marcar a l’inici 
de mandat: apostar per l’autosu-
ficiència dels recursos hídrics i 
les energies renovables, apostar 
per l’agricultura i la ramaderia 
ecològica, dinamitzar l’habitatge 
municipal i guanyar en transpa-
rència i cooperació.

Davant d’això, Colom, destaca 
tres aspectes que considera, a dia 
d’avui, primordials: la falta de 
canalla a l’Escola Bressol, la pro-
moció de l’habitatge, l’obtenció i 
la gestió de l’aigua i la contami-
nació lumínica. Sobre l’Escola 
Bressol, es compromet a fer tot el 
curs malgrat la incertesa de falta 
d’alumnes. De l’habitatge declara 
que cal “promocionar” el lloguer i 
l’habitatge familiar a les cases i 
masies buides i preveu crear un 
projecte d’habitatge cooperatiu. 
Respecte l’abastiment de l’aigua, 

LLUÇÀ / STA. EULÀLIA
Per_ Lluc Corominas Peraire

Colom proposa l’execució de la 
depuradora de la banda oest de 
Santa Eulàlia per garantir un 
millor sanejament, reduir al mí-
nim normatiu el clor de l’aigua de 
Lluçà i s’oposa al transvasament 
del Ter. Colom també es com-
promet a reduir la contaminació 
lumínica per garantir un cel noc-
turn de qualitat, que, segons in-
dicadors de la Diputació de Bar-
celona, el de Lluçà en seria un. 

Per la seva banda, la fins ara 
batlle, Eva Boixadé, es mostra 
“positiva” per la feina feta. As-
segura que ha sigut possible 
gràcies a “un equip preparat i 
il·lusionat”, ara bé, “falta molt 
per fer” afegeix. D’entre les obres 
fetes fins ara, destaca la instal·
lació de plaques fotovoltaiques a 
l’escola a l’abril, les quals com-
parteixen l’energia produïda amb 
el Local Social i l’Ajuntament. 
Aquests plaques permetrien ge-
nerar més energia de la que con-
sumeixen els tres edificis. També 

en destaca d’altres com el punt 
de recàrrega de vehicles elèctrics, 
la reforma del Local Social o la 
propera reparació del pont del 
Molí de Puig-Oriol. Boixadé tam-
bé considera que s’ha avançat 
en transparència. Un d’aquests 
avenços hauria sigut, tal com de-
clara, l’edició del butlletí muni-
cipal “El Pontarró”, publicat per 
primer cop a la tardor del 2019 
o la celebració d’assemblees ve-
ïnals. Per contra, lamenta que, 
aspectes com l’habitatge són “una 
tasca més complicada” ja que, cal 
“tenir bons serveis” per captar 
gent i motivar a quedar-se. Tot i 
així, assegura que s’hi ha treba-
llat adequant nous solars. 

Amb el canvi, Boixadé tan-
ca una nova etapa de dos anys 
al capdavant del consistori, de 
manera que en suma catorze li-
derant el municipi de Lluçà. Ara 
Boixadé no preveu assumir cap 
càrrec polític. “La meva manera 
de fer, no interessa” declara.// 

L’alcaldessa de Lluçà fa el pas al costat anunciat a l’inici de la 
legislatura i assumirà el càrrec la número dos



Núm. 507

LaRella | 4

NOTÍCIESENTREVISTANOTÍCIES

CULTURA

La Fetillera organitza unes 
jornades sobre el desig

El passat diumenge 20 de juny es van celebrar a 
Vic les “Jornades sobre el desig” organitzades pel col·
lectius feministes L’Ortiga Feminista de Vic i La Feti-
llera del Lluçanès, cloenda del cicle de vermuts femi-
nistes que ambdós col·lectius han dut a terme aquesta 
temporada. L’acte tenia com a principal objectiu ge-
nerar un espai de debat i reflexió entorn el desig, amb 
una perspectiva feminista allunyada del marc hetero-
normatiu que abraça el sistema patriarcal.

La jornada es va iniciar a mig matí amb una expo-
sició fotogràfica col·lectiva en la que van participar les 
artistes Esther Kiras, Olatz Vaszquez, Zintenta, Alba 
Duque i Artemapache; i que portava com a títol “A qui 
pertany el desig?”.  Amb una mirada crítica, l’exposició 
situava el cos al centre i reivindicant-lo des de la diver-
sitat i la dissidència.

Seguidament, es va realitzar una taula rodona en la 
que van col·laborar els col·lectius La Primavera Gor-
da, Transpoesia, Activament Osona i l’Assemblea de 
Dones de Centelles; on es va generar un debat entorn 
el desig, la construcció d’aquest, el lloc que ocupen els 
cossos dissidents i no normatius i les realitats trans. 

Tot seguit, La Primavera Gorda, col·lectiu que llui-
ta per polititzar i assenyalar l’odi envers les persones 
grasses, va presentar una performance amb un mis-
satge que convidava a desconstruir el desig norma-
tiu, visibilitzant cossos socialment estigmatitzats per 
“menjar-se en públic la gordofòbia”.

Després de dinar, es va realitzar un recital de poesia 
a càrrec de Transpoesia amb Bruno Cimiano, autor de 
Pelos y hogares, “poemari d’amor i política que gira 
entorn un procés de trànsit i de suport a cada cos i 
resistència trans”.//NSM

L’orgull LGTBIQ també es fa sentir al 
Lluçanès però s’organitzen pocs actes

El passat dilluns 28 de juny 
es va celebrar el dia de l’Orgull 
LGTBIQ, data que serveix per re-
afirmar el sentiment d’orgull sobre 
les identitats i orientacions sexu-
als, afectives i de gènere que han 
estat històricament reprimides. 

DESCENTRALITZACIÓ PER UN 
ORGULL DISSIDENT I RURAL

Per segon any consecutiu, la 
Xarxa Dissident Descentralitzada 
formada per diversos col·lectius 
d’arreu de la Catalunya Central 
(L’Aldarull del Bages, Esgarriades 
d’Osona i el Lluçanès, La Cugula 
del Solsonès, Voliaina del Pallars 
i Triangle de Navàs) van convocar 
la manifestació unitària de l’Or-
gull amb el lema “Teixim xarxa, 
plantem cara”. La mobilització, 
que va tenir lloc dissabte 26 de 
juny a Manresa, va concloure amb 
la lectura del manifest que denun-
ciava el rentat rosa de diverses 
institucions i partits polítics i el 
preocupant augment d’agressions 
LGBTIQfòbiques que tenen lloc a 
la ruralitat, entre d’altres.

LLUÇANÈS
Per_ Nerea Sánchez Moreno

S’ACTIVA EL SERVEI DE LA UNI-
TAT DE TRÀNSIT DE LA CATALU-
NYA CENTRAL 

Després de les nombroses 
reivindicacions del col·lectiu 
LGTBIQ per avançar cap a la 
descentralització i la creació de 
serveis especialitzats en l’acom-
panyament de les persones trans; 
el passat dilluns 28 de juny, es 
va activar el servei de la Unitat 
de Trànsit de la Catalunya Cen-
tral situat a Manresa. La unitat 
pretén donar acompanyament i 
atenció a les persones trans amb 
l’objectiu de proporcionar atenció 
mèdica, quirúrgica, psicològica i 
social específica, si ho sol·liciten. 
Fins a dia d’avui, únicament exis-
tia una unitat que oferia aquest 
servei a Catalunya, situada a 
Barcelona.

BANCS DE COLORS I  BANDERES 
LGTBIQ MARQUEN EL 28J AL LLU-
ÇANÈS

La commemoració en motiu 
del dia de l’Orgull als pobles del 
Lluçanès, va estar marcada per 
diversos missatges i publicacions 
a les xarxes d’alguns ajuntaments 
donant suport al col·lectiu. A Sant 
Feliu, es va convocar una concen-

tració davant de l’ajuntament on 
es va llegir el manifest d’enguany 
i va tenir lloc una petita actuació 
musical. A Sant Boi es va pintar 
un banc amb els color de la ban-
dera LGTBIQ com a símbol de su-
port cap al col·lectiu. 

Per altra banda, Esgarriades, 
el col·lectiu LGTBIQ d’Osona i 
el Lluçanès va convocar una con-
centració a la Plaça Major de Vic. 
Seguidament es va realitzar una 
marxa que va concloure amb la 
lectura del manifest.// 

Moment de l’actuació musical a la concentració 
de Sant Feliu Sasserra// F: ACAMPDEPADRÓS
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Els sis agents de Mossos acusats 
pel cas d’agressió racista a St. Feliu 
a judici per vexacions i lesions

ERC anul·la l’expedient obert a Freixanet i 
revoca la suspensió de militància

Els sis agents de Mossos d’Es-
quadra, imputats pel cas d’agres-
sió racista al jove Wubi, a Sant 
Feliu Sasserra al gener del 2019, 
seran portats a judici pels delic-
tes contra la integritat moral i le-
sions, tal com ha decidit l’Audièn-
cia de Barcelona, que considera 
que hi ha “indicis suficients” de 
constituir-los.

SOS Racisme, entitat defenso-
ra de Wubi, demana 6 anys de 
presó i 12 mesos d’inhabilitació 
per cada un dels agents. L’entitat 
antiracista, demanva que es jut-

El Consell Nacional d’ERC ha 
anul·lat, a proposta de l’Executi-
va Nacional, l’expedient obert a 
l’alcalde d’Olost, Josep M. Frei-
xanet. La pròpia Executiva va 
decidir suspendre’l de militància 
durant dos anys al març, un any 
després que se li obrís un expe-
dient per, presumptament, haver 
interferit en la votació del gerent 
del Consell Comarcal d’Osona al 
2019. Amb aquesta decisió, l’Exe-
cutiva del partit hauria estimat 
el recurs que va presentar l’alcal-

SANT FELIU SASSERRA
Per_ Lluc Corominas Peraire

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

gés als agents pels delictes de ve-
xació, contra la integritat moral, 
lesions i tortures, amb agreuja-
ment per ser una agressió “racis-
ta i d’abús de poder”. 

Amb l’inici del judici, l’Audi-
ència de Barcelona desestima 
els recursos de les defenses dels 
presumptes agressors, en els que 
asseguraven que era una denún-
cia generalitzada. Des de l’inici 
del procés, els agents i les seves 
defenses l’han intentat dilatar i 
han evitat col·laborar amb la in-
vestigació. 

El cas d’en Wubi va sortir a la 
llum a l’estiu del 2020 després 
que LaDirecta i Catalunya Ràdio 
publiquessin l’àudio que l’agredit 

de d’Olost, en saber-se la decisió 
de que se’l suspenia de militàn-
cia, en el que al·legava que no 
s’havia respectat el seu dret a 
defensa i que els fets dels que se 
l’acusaven no eren certs.

Davant la decisió, Freixanet 
assegura que ja sabia que “gua-
nyaria” i insisteix que “aquest 
procés no s’havia d’haver donat 
mai”. L’alcalde d’Olost, es mos-
tra “feliç” i “amb ganes de mirar 
endavant, sense rancor” i no pre-
veu renunciar a les sigles d’ERC, 
partit en el que milita des del 
1987. “Un partit està per damunt 
d’unes persones que han actuat 
d’una manera que no em sembla 

va poder enregistrar durant la 
intervenció policial. En aquest, se 
sent com els agents profereixen 
insults com “tu eres un mono” o 
“negro de mierda” mentre certifi-
quen que l’agressió està motivada 
per causes racistes: “racista no, 
lo siguiente”, “soy racista, mucho, 
pero si fueras blanco, te habría 
pegado igual de fuerte o más” 
proclamen. En l’àudio, un dels 
funcionaris també afirma ha-
ver-lo intenta disparar “He falla-
do, ¿eh? Si no te reviento” i agres-
sions verbals com “Te arranco la 
cabeza”. A dia d’avui, els 6 agents 
presumptament implicats, només 
han estat canviats de destinació 
per Interior.//

correcta” manifesta. 
L’anul·lació de l’expedient 

obert a Freixanet tanca i arxiva 
el cas. Cal recordar que, en el 
moment de l’obertura de l’expedi-
ent, l’Executiva del partit va de-
cidir retirar-li les competències 
que ostentava al Consell Comar-
cal d’Osona. Freixanet informa 
que, la restitució d’aquests com-
petències, depèn de l’Exectuvia 
d’ERC a Osona, ara bé, es mostra 
escèptic davant d’aquest retorn 
ja que, el president de l’ens oso-
nenc, Joan Carles Rodríguez, és 
qui, segons Freixanet, va posar 
la denúncia que va provocar-li 
l’obertura de l’expedient.//

// F.: AJPRATS

SALUT

SUCCESSOS

TEMPS

POLÍTICA

El nombre de contagis 
per coronavirus toca fons

Ferit greu un 
parapentista a Sant Boi

La tempesta tomba el 
mur de la piscina de Prats

Els contagis per coronavirus segueixen baixant 
al Lluçanès coincidint amb l’augment de persones 
vacunades, que aquest juny ja han superat el 50% 
del total de la població. La darrera quinzena en tota 
la comarca s’hi han detectat cinc casos positius que 
corresponen a Sant Boi, Sant Bartomeu, Olost i dos 
a Prats. La quinzena anterior hi havia hagut el tri-
ple de casos, 15 en tota la comarca. Les dades, això 
sí, no inclouen els municipis de Sant Agustí, Sant 
Martí ni Sobremunt, per tal de garantir·ne la confi-
dencialitat.//FVC

Un jove de 29 anys va patir el passat 21 de juny 
al migdia un accident amb parapent a prop del Mas 
Gallifa, a Sant Boi de Lluçanès. El Sistema d’Emer-
gències Mèdiques de la Generalitat va confirmar 
que se l’havia traslladat en estat greu amb helicòp-
ter medicalitzat fins a l’Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona. En l’atenció al jove també hi va partici-
par una ambulància.//FVC

La forta tempesta del passat 17 de juny a la tar-
da va fer caure el mur de separació entre la piscina 
municipal de Prats de Lluçanès i la carretera. L’inci-
dent no va provocar més afectacions, però va coinci-
dir pocs dies abans de l’obertura de l’equipament. Un 
cop retirada la runa, el mur s’ha substituït per una 
tanca provisional a l’espera de la nova paret, que es 
començarà a construir les pròximes setmanes.//

SOS Racisme, entitat defensora de la víctima, demana 6 anys de presó i 12 mesos 
d’inhabilitació pels sis policies, els quals, fins ara, Interior només ha canviat de destinació



Núm. 507

LaRella | 6

NOTÍCIESENTREVISTANOTÍCIES

CULTURA

Els jardins de La Torre d’Alpens acolliran 
els tercers Brots transhumants

La tercera sessió d’aquests Brots serà 
a Alpens i Arnau Obiols, Carles Belda i 
Jaume Arnella, i Pilar de dos en seran els 
protagonistes. Tres propostes diferents 
que ompliran els jardins de la Torre el 
pròxim diumenge 4 de juliol. 

Arnau Obiols presentarà el seu nou 
projecte Tost, un homenatge a la terra i a 
la muntanya, i  a les seves cançons. Una 
visió personal i contemporània dels sons i 
de la música tradicional del Pirineu cata-
là, de les cançons de bressol fins als cants 
de batre, barrejats amb el so dels ramats, 
les tronades d’estiu i altres sons que con-
figuren el mapa sonor de tot un territori. 

La dansa, present a cada escenari dels 
Brots, anirà a càrrec de Raquel Viñuales 

Joan Garriga, protagonista 
de la Festa Major de Santa 
Eulàlia de Puig-oriol

Els actes de la festa major se-
ran a ritme d’acordió, i és que el 
divendres 9 de juliol Joan Garriga 
(Dusminguet i la Troba Kung- fu) 
i el Mariatxi galàctic portaran la 
rumba, la cúmbia i mil sons més 
a la zona esportiva de Santa Eu-
làlia. Abans però el mercat de la 
Xella, l’espectacle familiar “Tots 
nosaltres” de la Cia Fes-t’ho mi-
rar i el taller de circ amb la Cabi-
rola, encetaran la tarda d’aquest 
segon divendres de juliol.

A partir de dos quarts de nou, 
començarà el sopar de tapes de 
proximitat i amenitzant amb la 
música de Joan de la Vila. Amb 
tothom tip, arribarà el torn dels 
concerts. El primer anirà càrrec 

de tres joves intèrprets del llu-
çanès, tres noies amb una màgia 
especial que juntes no deixaran 
ningú indiferent, elles són la Mar-
ta Olivant, la Laia Pujol i la Mar 
Pujol. Després d’elles, en Joan 
Garriga i el Mariatxi galàctic po-
saran encara més ritme a la festa 
que acabarà amb els DJ AbL i la 
Dj Gin & Tònics.

L’endemà es presentarà l’espai 
recreatiu del final de la zona es-
portiva i el diumenge 11 de juliol, 
com ja és tradicional, es farà mis-
sa a Sant Cristòfol i es beneiran 
els vehicles. Durant aquests dies 
també hi haurà l’exposició d’ar-
tesanes locals al telecentre del 
poble.//CFU

i Clàudia Gómez, que presentaran Pilar 
de dos una mirada al món casteller a tra-
vés dels cossos de les dues ballarines. 

Tot seguit, Jaume Arnella i Carles Bel-
da portaran les cançons de taverna als 
Brots, cançons que son part de la tradició 
oral de tot un país. Cançons amoroses, 
bàquiques, lúdiques o independentistes, 
acompanyades per una guitarra i un 
acordió i dues veus inconfusibles. Aquest 
any Jaume Arnella ha rebut ex aequo el 
Premi a la Trajectòria atorgat pel grup 
Enderrock, juntament amb Biel Majo-
ral i Vicent Torrent, per la seva tasca de 
recerca, difusió i promoció de la música 
d’arrel dels Països Catalans i per la seva 
rellevància.//CFU

La zona esportiva tornarà a acollir els concerts. A la foto, la barra de l’any passat// F: JCONILL

El segon Brots es va celebrar a Sant Adjutori (Olost). Un xim-xim de pluja va acompanyar la presentació del darrer llibre 
de Ramon Erra “Fogueres al poblat” (foto) i l’actuació de circ de Júlia Farrero “Teia”. Durant la tercera actuació, musical, 

dels Carbonell, la pluja va anar en augment i es va haver d’aturar el concert.// F: EFREIXA
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Més d’una setmana de festa major a Perafita

La 
perruquera 

del poble, 
Sandra 
Currubí 

Armengol, 
és la 

pregonera 
d’enguany

La festa major a Perafita va 
començar el passat dimecres 23 
i s’allargarà fins aquest diumen-
ge, 4 de juliol. Més d’una setma-
na d’activitats i actuacions per a 
tots els gustos i les edats. Aquest 
dijous 1 de juliol s’inaugurarà 
l’exposició “l’art d’il·lustrar” de 
la Teresa Ribera al Niu. El ves-
pre acabarà amb el bingo orga-
nitzat per FitaFestt i les creps 
fetes per l’AFA.

El grup de teatre perafitenc La 
Trebinella enguany fa 19 anys, 
i ho celebraran amb tot el poble 
amb un sopar i un documental 
que presentaran el divendres 2 
de juliol, al pavelló. Aquest do-

cumental és un recull de dife-
rents escenes de totes les obres 
que han representat el grup de 
teatre la Trebinella els últims 20 
anys. La selecció ha anat a càr-
rec d’Antoni Baig que ha fet un 
treball minucions per aconseguir 
que totes les persones, actors i 
figurants, que han participat en 
alguna de les obres de la Trebine-
lla surtin al documenta. El mun-
tatge ha anat a càrrec de Marc 
Batista. Durant el documental, 
que té una durada d’una hora i 
mitja aproximadament, es farà 
una mitja part perquè la gent 
pugui sopar tranquil·lament. 

Com explica Antoni Baig el do-
Sopar popular a la revetlla de Sant Pere, el 28 de juny// F: IRENEBARCONS

cumental és la primera part de 
la celebració dels 20 anys, que 
seran el 2022, i que celebraran 
amb l’estrena d’una nova come-
dia per la Candelera. 

El mateix divendres i per aca-
bar la vetllada Guillem Soler i 
la Tribut ompliran de música la 
plaça Sant Antoni a partir de les 
11 de la nit. 

L’endemà Perafita s’omplirà 
de màgia i humor amb la Me-
lanie i d’emocions amb una ex-
hibició de parkour. A les 6 de la 
tarda Carles Verdaguer, presen-
tarà una projectació narran les 
seves expedicions. Tot seguit hi 
haurà el concert de festa major 

amb Cafè Trio. Al vespre serà 
el torn d’un dels moments més 
esperats de tota festa major, el 
pregó que enguany anirà a càr-
rec de la perafitenca Sandra 
Currubí Armengol, tot seguit el 
ja clàssic sopar de festa major i 
una mica de música a la fresca 
per acabar la vetllada. L’ende-
mà, la missa cantada pel Cor del 
Grau, marcarà el punt d’inici de 
l’últim dia de la festa major. Al 
migdia un Farcell de jocs farà 
les delícies de petits i grans. A 
dos quarts de vuit del vespre, el 
rom cremat i les havaneres amb 
Norai marcaran el final de 9 dies 
de festa major.//CFU

FESTA MAJOR
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Jugadors del Pradenc, capcots per la desfeta a Taradell.// F: XVILELLA

Sortida del cross.// F: MFONT

El Pradenc cau davant el Taradell (3-2) 
i es queda a les portes de l’ascensUns seixanta corredors 

celebren la Festa Major 
al Cros de Sant Joan

El Pradenc no serà equip de Se-
gona Catalana la propera tempo-
rada. Els jugadors lluçanencs no 
van aconseguir superar el conjunt 
taradellenc, que va saber apro-
fitar les errades en defensa dels 
visitants per sentenciar la lliga i 
quedar-se amb el premi. Els ges-
tos evidents de decepció i frustra-
ció al final del matx no amaguen 
l’excel·lent curs que ha realitzat el 
Pradenc, que fins al moment no-
més havia perdut un sol partit en 
una temporada insòlita, de només 
una volta i interrompuda en vàri-
es ocasions per la pandèmia. 

El partit va començar amb im-
precisions en tots dos costats fruit 
del nerviosisme i la tensió que es 
vivia a peu de gespa. La primera 
gran ocasió no va arribar fins el 
minut 33, quan un xut de Codina 
acabaria sortint desviat a l’es-
querra de la porteria del Taradell. 
El Pradenc continuava empe-
nyent, però sense encert de cara a 
gol. Un encert que si que va tenir 
el Taradell just abans del descans, 
propiciat per un desajust defensiu 
que va permetre els locals establir 

Una seixantena de corredors van començar el dia 
de Sant Joan corrent el Cros de Sant Joan i els 
Elois, que enguany celebrava la seva 44a edició. La 
prova va ser el primer acte de la programació pel 
dia de Festa Major de Prats.

La victòria se la va endur l’olostenc Albert Fu-
manya amb un temps de 20 minuts i 28 segons, 
dos segons per sobre del jove atleta Martí Costa. 
Va tancar el podi masculí Sergi Ariaca. El primer 
local va ser el jove Albert Ferrer, que va ser cinquè 
de la general. 

El podi femení el va encapçalar Anna Pallarès 
amb un temps de 24 minuts i 27 segons, seguida 
de Mireia Mauri amb un temps de 27 minuts i 15 
segons, i el va tancar la pradenca Anna Vilà amb 
un temps de 27 minuts i 48 segons, que també va 
ser la primera atleta femenina local.//LCP

TARADELL
Per_ Xavier Vilella Antonell

l’1 a 0. El gol va pesar com una 
llosa al Pradenc, que veia com les 
opcions de proclamar-se campions 
s’anaven diluint amb el pas dels 
minuts. 

A la represa, els visitants van 
sortir en busca de la remuntada, 
que començaria a agafar forma al 
minut 65, moment en el qual un 
córner seria rebutjat en pròpia 
porteria per un jugador blanc-i-
blau i donaria emoció a l’enfronta-
ment. L’afició pradenca hi creia, i 
els jugadors es van bolcar a l’àrea 
rival en busca del segon. Tant, que 
acabarien encaixant el 2 a 1 per 
una nova badada defensiva a falta 
de només vint minuts pel final. 

El panorama ja s’albirava dece-
bedor, i més quan l’àrbitre va de-

cidir suspendre provisionalment 
el partit per una suposada mala 
conducta d’algun membre de l’afi-
ció visitant. La situació no va anar 
a més i es va poder reprendre l’en-
contre, tot i que només quedaven 
6 minuts. En aquest temps el Ta-
radell va sentenciar marcant el 
tercer i el Pradenc només podria 
maquillar el resultat fent el 3 a 2, 
que ja seria definitiu. 

Punt final a una temporada 
molt notable que serà recordada 
per un desenllaç agredolç jun-
tament amb la del 2015, fins a 
dia d’avui les que han portat el 
Pradenc més a prop de Segona 
Catalana. Malgrat tot, al setem-
bre els blaugranes ho tornaran a 
intentar.//

Els blaugranes van comptar amb el suport de més d’un centenar d’aficionats, que 
es van desplaçar fins al camp de La Roureda per fer costat al conjunt de Juan Flores

LA TIRA 
DEL SUBI
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Els Estanyencs A tiren cap amunt i ja 
són a 77 punts dels segons

La segona jornada del Cam-
pionat de Bitlles Catalanes del 
Lluçanès, celebrat el diumenge 
passat a la Torre d’Oristà, va can-
viar la dinàmica de bona part dels 
equips. 

Els Rocaguinarda d’Oristà, i els 
Jaume Puig de Perafita, que en la 
primera jornada no van ni arribar 
als 600 punts, van ser primer i segon 
a terres torrenques, amb 715 i 700 
punts respectivament. I els equips 
torrencs, segon i tercer a Sant Feliu 
Sasserra, es van desinflar,encara 
que han aconseguit mantenir-se en-
tre les primeres posicions. 

Els Estanyencs, en canvi, es man-
tenen regulars, i amb una mitjana 
de 701 punts, ja són clars favorits 
per emportar-se el campionat. 

Amb puntuacions molt més mo-
destes, les Parres d’Olost també es 
mostren regulars, i ocupen la ter-
cera posició, entre els dos equips 
torrencs, i aguantant l’embestida 
dels Rocaguinarda i els Jaume 

LA TORRE D’ORISTÀ
Per_ Redacció

MOTOR

Gil Membrado debuta 
en ral·lis a Letònia

El jove pilot d’Olost, Gil Membrado, farà 
un pas de gegant en la seva etapa esportiva. 
Aquest dijous es proclamarà, amb tan sols 13 
anys, en el pilot de l’Estat espanyol més jove 
en córrer un ral·li. Ho farà al ral·li de Letònia, 
que comença aquest dijous i acaba dissabte. Al 
llarg de l’estiu també competirà amb algunes 
proves d’Estònia i Lituània. Els tres, únics pa-
ïsos en que es permet participar a menors de 
setze anys. 

En aquesta aventura, en que Membrado no-
més té l’objectiu de “gaudir i aprendre”, tal 
com declara, l’acompanyaran el seu mentor, 
Dani Balasch i el copilot Rogelio Peñate, qui 
haurà de pilotar el cotxe en els enllaços per la 
via pública degut a l’edat del pilot..

Paral·lelament, Membrado també competirà 
a las FIA Cross Car Academy Trophy, una copa 
a nivell europeu i en que Membrado s’hi ha 
guanyat un lloc després de proclamar-se cam-
pió d’Espanya júnior l’any passat en aquesta 
disciplina. 

Amb aquest debut precoç, Membrado inicia 
una etapa estiuenca plena de competicions i 
de consolidació de la seva carrera com a pi-
lot, i comença a construir les bases del que 
sempre ha dit que és el seu somni: ser corre-
dor de ral·lis.//LCA

Puig, que s’estan posant a to. Els 
Sona que Trona de Santa Eulàlia 
(sisens) també milloren, de ma-

nera que, a part dels inamovibles 
liders moianesos, sembla que la 
resta d’equips aniran ballant.//

Amb 13 anys es converteix en el pilot 
més jove de l’Estat en córrer en una 
prova d’aquest tipus

Els Rocaguinarda d’Oristà guanyen amb contundència a la Torre 
(715 punts), i els equips locals (Mai Tips i Bitllajuvi) perden pistonada

CLASSIFICACIÓ: PUNTS (BITLLES)

EQUIP 2a jornada
LA TORRE TOTAL

1 ESTANYENCS A 692 (49) 1.402 (104)

2 BITLLAJUVI de la Torre 652 (47) 1.325 (97) 

3 LES PARRES d’Olost 666 (47) 1.321 (93)
4 MAI TIPS de la Torre 631 (40) 1.315 (91)

5 ROCAGUINARDA A d’Oristà 715 (57) 1.313 (96)

6 SONA QUE TRONA de Sta. Eulàlia 676 (47) 1.296 (88)

7 JAUME PUIG de Perafita 700 (52) 1.263 (82)

8 SANT FELIU A 629 (43) 1.243 (84)

9 ELS IL·LUMINATS de St. Bartomeu 627 (41) 1.242 (80)
10 ESTANYENCS B 603 (39) 1.192 (77)
11 REVIFALLES d’Olost 627 (47) 1.185 (87)
12 ROCAGUINARDA B d’Oristà 558 (36) 1.114 (71)

13 ELS APRENENTS de St. Bartomeu 549 (37) 1.083 (72)
14 SANT FELIU B 540 (33) 1.064 (63)
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Continuar la 
restauració de Sant 
Pere de la Portella

“De dona a dona. Cartes 
de llibertat a les beguines”

Joan Roma Cunill, Borredà

Assumpta Bassas, Dones que cremen romaní

PATRIMONI CULTURA

Els qui coneguin el conjunt de Sant Pere de la 
Portella, en el municipi de La Quar, deuen estar de-
sanimats per constatar la situació en que es troba. 
Per a mi, és especialment indignant perquè l’havia 
conegut quan tot encara estava dempeus, i era rela-
tivament fàcil la seva restauració. 

El pas dels anys i la desídia, en aquest cas de la Ge-
neralitat, va portar a deixar perdre bona part de l’an-
tic Monestir, i tenir la restauració parada des de fa 
un grapat d’anys. I tanmateix vull recordar que l’any 
2010, va ser declarat Monument Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN). El que vol dir que és un monument 
de primer ordre, i tanmateix maltractat.

Els seus inicis es remunten a l’any 997, amb di-
verses intervencions, ampliacions i  millores fins a 
configurar un conjunt d’una gran riquesa arquitectò-
nica i interès històric, situat en un lloc preservat de 
les guerres i incendis. El més notori era el claustre, 
que ha estat restaurat, però no acabat. Un claustre 
de doble planta, amb dependències a l’alçada de l’es-
glésia amb la qual es comunicava. 

El mes passat vaig tornar a visitar-lo, i a la vista 
de la congelació d’actuacions restauradores per part 
de la Generalitat, vam decidir que el Grup Parla-
mentari Socialista, en el Parlament de Catalunya, 
per mitjà del diputat Cristòfol Gimeno, presentaria 
una pregunta i requeriria al Govern a fer les previ-
sions pressupostàries per a continuar la restauració 
fins acabar·la. 

No es pot deixar un conjunt arquitectònic com 
aquest, en les condicions en que es troba. S’ha d’aca-
bar, s’ha de protegir i s’ha de fer visitable. Si ha ar-
ribat fins aquí després de mil anys, no pot ser que el 
deixem abandonat, després d’haver declarat com un 
monument de gran interès nacional. Informaré de la 
resposta i actuacions del Govern.//

Pots enviar articles 
d’opinió i cartes a:
larellallucanes@gmail.com

Publiquem els articles per ordre 
d’arribada. 
Mida màxima de 3.400 caràcters.

La llibertat és una paraula que 
utilitzem molt, sovint com una 
idea, una aspiració o bé com una 
utopia, però, poques vegades ex-
plorem quines són les experiències 
de vida que ens fan gaudir i esti-
mar tant la llibertat. “De dona a 
dona. Cartes de llibertat a les be-
guines”, que podreu veure el pro-
per 4 de juliol a les 6 de la tarda 
al Monestir de Lluçà, és el resultat 
del procés de treball col·lectiu que 
ha portat a “Dones que cremen ro-
maní” a preguntar-se i explorar les 
experiències reals de llibertat vis-
cudes per cada una de nosaltres al 
llarg dels anys i reflexionades en 
col·lectiu a les trobades que fem 
regularment. 

La idea va sorgir l’estiu passat  
quan el grup va proposar-se co-
nèixer més sobre les anomenades 
beguines, dones que van viure a 
l’Edat Mitjana a Europa i de les 
quals n’hem sentit a parlar molt 
poc fora de l’àmbits acadèmics. 
Concretament, l’espurna es va 
encendre arrel de l’espectacle “El 
llibre de Marguerite”,  creat per la 
companyia Bubulina Teatre que 
es va poder veure al Museu Epis-
copal de Vic i al jardí de Cal Puig, 
a Prats de Lluçanès.  L’actriu Gi-
sela Figueras, acompanyada  de 
Maria de Mingo a la cítara, expli-
cava la vida de la cèlebre beguina 
francesa Marguerite Porete (segle 
XIII-XIV), autora del llibre “L’es-
pill de les ànimes simples”.

Qui van ser les beguines? Les 
beguines van ser dones que no 
van voler casar-se ni entrar a cap 
ordre religiosa i van viure l’es-
piritualitat confiant plenament 
en la seva mirada interior i fent 
pràctiques d’amor als altres. Es 
dedicaven a educar nenes, cuidar 
persones malaltes, donar consells 
a qui els ho demanava, acompa-
nyar i tenir cura del cos dels di-
funts, i a teixir o treballar amb 
les mans per mantenir-se, men-
tre conversaven directament amb 
Deu, font de la seva energia. Vida 

activa i contemplativa a l’hora i 
les que venien de famílies nobles 
i tenien bona cultura literària 
(coneixien p.e. les Escriptures i la 
lírica trobadoresca) van escriure 
les seves experiències visionàries 
i de saviesa, en llengüa mater-
na, desafiant el llatí com a única 
llengua de coneixement. Algunes 
van optar per viure soles, d’al-
tres viatjaven i d’altres creaven 
comunitats de dones que s’orga-
nitzaven independentment de les 
ordres religioses a les quals, en 
alguns casos, van haver de recór-
rer quan l’Església de Roma va 
començar a perseguir-les (Conci-
li de Vienne 1311-12).  Els seus 
ensenyaments i la seva autoritat 
espiritual era reconeguda entre 
el poble i entre dones rellevants i 
homes sàvis de l’època. A Holan-
da i Bèlgica es conserven alguns 
beguinats, espais que són actual-
ment patrimoni de la humanitat. 
A Catalunya també van existir 
beguines i en tenim notícia gràci-
es a les recerques publicades per 
les historiadores feministes me-
dievalistes.

La creació escènica  “De dona a 
dona. Cartes de llibertat a les be-
guines” vol ser un honest i senzill 
gest per a difondre la seva memò-
ria i traçar genealogies femenines 
de la llibertat que posin en relació 
les preocupacions i experiències 
de dones lliures, medievals i actu-
als, tot fent una afirmació bàsica: 
que la llibertat és l’estat natural 
i creatiu que hauríem de poder 
gaudir i desenvolupar totes les do-
nes.  També volem assenyalar que 
cal escoltar atentament a què ano-
menen llibertat les dones d’ahir i 
les d’avui, perquè no sempre co-
incideix amb la idea de llibertat 
que corre avui reduïda a “poder 
escollir” - entre les opcions que 
ens ofereixen els diferents super-
mercats de productes materials i 
immaterials que es venen com a 
paradisos o transgressions-  o no-
més al que es garanteix amb lleis 

i drets.  La història i les paraules 
de les dones donen altres pistes... 

Amb les cartes escrites per Do-
nes que cremen romaní, cada una 
a la seva manera, es convoquen a  
l’escenari privilegiat del claustre 
de Santa Maria de LLuçà a begui-
nes com Na Pastora i Na Nadala 
(ermitanes beguines de l’oratori de 
la Verge Màrtir de Siracusa), Na 
Sansa (beguina terciaria que surt 
esmentada en una obra de Narcís 
Oller),  Na Prous Boneta (mística, 
visionària i profetesa, empresona-
da a Montpellier 1325 i cremada 
a Carcassonne), Brígida Terrera 
(iniciadora del reclusatge de Santa 
Margarida a Mallorca i fundadora 
de “Les Terreres”, dones que teni-
en cura dels mesells a l’Hospital 
de Santa Margarida, Mallorca) 
així com les escriptores visionàri-
es i místiques com la mencionada 
Marguerite Porete, la poeta Ha-
dewijch d’Anvers (l’obra de la qual 
va inspirar el Mestre Eckhart i la 
mística del XIV) i la “murada” Ju-
liana de Norwich, autora de Les 
Setze revelacions de l’Amor, per a 
qui recloure’s, al mur de la ciutat, 
i poder escriure i compartir el seu 
saber amb la gent del poble van ser 
experiències de llibertat plena.

La posada en escena intercalarà 
cançons interpretades per Deidre 
Crownley, veïna de Santa Eulàlia 
de Puigoriol): la versió de Nina 
Simone de la cançó “M’agradaria 
saber cóm se sentiria ser lliure” 
i dues cançons celtes, Eamonn 
an Chnoi i Bhéir mé Ó. Com in-
troducció comptarem amb la col-
laboració de Rosamaria Aguadé, 
traductora al català del llibre de 
Marguerite Porete, que ens oferi-
rà dues composicions d’Hildegar-
da de Bingen (1098-1179), una 
abadessa revolucionària qui, un 
segle abans que les beguines, va 
oferir al món variats i profunds 
coneixements, entre ells, la mú-
sica que ens farà viatjar a l’Edat 
Mitjana i a l’interior de cada qui 
per preguntar-nos sobre la nostra 
vivència de la llibertat. 

El vestuari és idea i creació de 
Kin Hernández (Lluçà) amb mans 
costureres del grup, i la documen-
tació visual de l’espectacle és a 
cura, com sempre, de Jordi del Vi-
laró (Lluçà).

Us hi esperem!//



DIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈSDIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈS

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.
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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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, Nerea Sánchez i Xavier Vilella

AMB LA COL·LABORACIÓ DE_ Joan Subirana i Ferran Sayol

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 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

 » NEVERA COMBI DE 185 CM. EDESA F53 
No-Frost, color metàl·lic. 75 €. Funci-
ona correctament. L’exterior té alguns 
copets. Manca un calaix. Cal recollir-la 
a Alpens. T.: 615 427 347 (R07/01)

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

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

> M’ofereixo per cuidar gent gran i fer 
tasques de neteja dos dies a la set-
mana _ 665 836 162

> Faig classes de repàs de primària 
i d’ESO. Estudiant de Biotecnologia. 
Puc adaptar l’horari _608 321 352

> Busco feina de cangur, tinc expe-
riència i puc adaptar-se a qualsevol 
horari. Amb 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 20.30 h De 20.30 a 9 h
1 DJ ST.BARTOMEU EURAS

2 DV OLOST ATLÀNTIDA

3 DS F.AUSA-VIC AUSA

4 DG F.POU-VIC POU

5 DLL PRATS YLLA-CATALÀ

6 DM OLOST TANYÀ

7 DC PRATS VILAPLANA

8 DJ ST.BARTOMEU ALIBERCH

9 DV PRATS BARNOLAS

10 DS F.TERRICABRAS-VIC TERRICABRAS

11 DG F.FARGAS-VIC FARGAS

12 DLL ST.BARTOMEU ARUMI

13 DM OLOST URGELL

14 DC PRATS EURAS

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 16 al 29 de juny

Dues roselles, una de vermella i una de rosa (adormidera)// F.: LATòfona blanca del Lluçanès de 400 grams, trobada pel Josep Figuls Maseras

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

16 31.6 16.6 0.0 31.8 14.3 0.0 34,2 17,2 30.1 18.2 0.0 20,7 17,2 0

17 23.0 14.1 12.8 25.1 13.2 6.0 27 17 10 l. 22.1 14.0 14.6 s/d s/d s/d

18 29.3 11.8 0.0 30.9 11.2 0.2 32 11,8 27.7 13.2 0.0 s/d s/d s/d

19 28.7 14.3 1.2 29.7 13.2 0.4 30,4 13,2 Inp. 27.7 14.8 1.2 s/d s/d s/d

20 24.0 14.9 12.6 25.3 12.1 7.6 26 13,7 10 l. 22.9 14.8 14.2 s/d s/d s/d

21 26.4 10.7 0.6 27.8 9.8 0.0 27,1 9,7 25.4 12.9 0.0 s/d s/d s/d

22 24.4 9.8 0.0 26.0 9.2 4.6 26,3 9,2 24.0 11.5 22.0 s/d s/d s/d

23 20.6 11.2 3.0 22.9 10.3 1.0 22 10,2 1,2 20.6 11.7 5.0 s/d s/d s/d

24 25.5 8.4 0.0 27.0 7.4 0.2 26,7 8,9 25.4 10.1 0.0 s/d s/d s/d

25 27.7 11.1 0.0 29.2 10.2 0.0 30,5 9,7 27.0 12.4 0.0 s/d s/d s/d

26 16.5 14.5 0.0 29.7 11.9 0.0 30,7 12,6 27.9 13.9 0.0 s/d s/d s/d

27 30.1 13.4 0.0 31.1 11.6 0.0 32 12,7 29.2 14.1 0.0 28,3 14,3 0

28 27.9 13.5 0.2 29.3 11.0 1.2 29,2 11,7 0,6 l. 26.7 14.4 0.6 26,2 13,2 1,2

29 26.7 13.4 0.0 27.6 13.7 0.0 28 13 25.4 15.5 0.0 24,6 14,7 4,6

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 16 de juny 34,2

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST _ 24 de juny 7,4
“Al juliol, 

tota la roba al vol”

DE L’1 AL 16 DE JULIOL

DEL 5 AL 18 DE JULIOL

DIVENDRES 2 DE JULIOL

DIUMENGE 4 DE JULIOL

DILLUNS 5 DE JULIOL

DIVENDRES 9 DE JULIOL

DISSABTE 10 DE JULIOL

DIUMENGE 11 DE JULIOL

DIMECRES 14 DE JULIOL

DIMECRES 7 DE JULIOL

DISSABTE 3 DE JULIOL

DIJOUS 1 DE JULIOL

OLOST_ ESPAI GUAITA AMB DIBUIX DE JOSEP SALVANS 
GABARRÓS_ De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda.
_EXPOSICIÓ DE PINTURES “PETJADES DE SENTITS” 
D’ONA MUÑOZ. De dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda.

Si vols que publiquem un acte popular a l’agenda de 
LaRella, només l’has d’enviar al correu comunicacio-
larella@gmail.com, posant “agenda” a l’assumpte. 

OLOST_ TORNEIG 4T ANIVERSARI DE PÀDEL A OLOST.

PERAFITA_ DOCUMENTAL 20 ANYS DE LA TREBINELLA I 
SOPAR. A les 9 del vespre al Pavelló.
DESCONCERT AMB GUILLEM SOLER I TRIBUT_ a partir de 
les 11 de la nit a la plaça Sant Antoni. Seguidament mú-
sica a la fresca.

OLOST_ TERTÚLIA DE CLUB DE LECTURA OLOST DE LA 
NOVEL·LA “HEROIS SENSE HORITZÓ” amb la presència 
de l’autor, Ramon Breu Panyella, a les 6 de la tarda a la 
biblioteca.

SANTA CREU DE JUTGLAR_ PRESENTACIÓ DE LA CÀTE-
DRA DEL MÓN RURAL DEL LLUÇANÈS, JORNADA TÈCNICA 
I PREMIS A LA INNOVACIÓ RURAL DEL LLUÇANÈS. De 10 
a 13:30h, a la sala d’actes del Consorci del Lluçanès.  Cal 
inscripció prèvia a: www.llucanes.cat/formacio

PERAFITA_ HUMOR I MÀGIA AMB MELANIE_ A les 11 del 
matí a la plaça Sant Antoni.
_EXHIBICIÓ PARKOUR, CERCAVILA I LLIMONADA DE 
L’AFA_ Sortida a les 12 del migdia de la plaça Sant Antoni.
_PROJECCIÓ DE CARLES PENSIRÓ_ A les 6 de la tarda a la 
Casa de Cultura.
_CONCERT DE FESTA MAJOR AMB CAFÈ TRIO_ A 2/4 de 8 
del vespre a la plaça Sant Antoni.
_PREGÓ A CÀRREC DE SANDRA CURRUBÍ ARMENGOL_ A 
les 9 del vespre a la plaça Sant Antoni.
_SOPAR DE FESTA MAJOR_ A 2/4 de 10 a la plaça Sant An-
toni. Seguidament, MÚSICA A LA FRESCA DE FITAFESTT.

LLUÇÀ_ “DE DONA A DONA. CARTES DE LLIBERTAT A LES 
BEGUINES”, a les 6 de la tarda al Monestir de Santa Maria 
de Lluçà. A càrrec de les dones que cremen romaní.

PERAFITA_ MISSA CANTADA PEL COR DEL GRAU_ A les 11 
a l’Església.
_FARCELL DE JOCS_ A les 12 del migdia a la plaça Sant 
Antoni.
_HAVANERES I ROM CREMAT AMB NORAI_ A 2/4 de 8 del 
vespre a la plaça de l’Església.

OLOST_ PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EXCEDENTS SOLI-
DARIS_ XERRADA SOBRE EL “MALBARATAMENT ALIMEN-
TARI”, a càrrec de l’enginyera alimentaria Maria Gorchs
EXPLICACIÓ DE L’APP “TOO GOOD TO GO”, a càrrec de 
Romà Alonso, president de l’Associació Olost Viu. A la 
Sala Cultural (sota de l’Ajuntament) a les 6 de la tarda.OLOST_ OBERTURA OFICIAL DEL NOU ESCAPE PEROT RO-

CAGUINARDA. Reserves a espairocaguinarda.cat/escape-
perot

PERAFITA_ INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “L’ART D’IL-
LUSTRAR CONTES: LA BRUIXA DE PERAFITA”, de Teresa 
Ribera i Gerard Bosch, al Niu a 2/4 de 7 de la tarda. (Serà 
oberta el divendres 2 i dissabte 3 de 5 a 7 de la tarda, i el 
diumenge 4 d’11 del matí a 1 del migdia)

PERAFITA_ BINGO DE FITAFESTT I CREPS DE L’AFA. A 2/4 
de 10 a la plaça Sant Antoni.

ALPENS_ BROTS DEL CANTILAFONT_ ARNAU OBIOLS 
(MÚSICA), CARLES BELDA I JAUME ARNELLA (MÚSICA) 
I PILAR DE DOS (DANSA). Als jardins de la Torre a partir 
de les 11 del matí.

OLOST_ XV CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES AL LLU-
ÇANÈS_ Al camp de futbol d’Olost a les 6 de la tarda.

PRATS DE LLUÇANÈS_ SOPAR I CINEMA A LA FRESCA: ZA-
PATISTAS, LLUITA INDÍGENA. A partir de les 8 del vespre 
a l’Ateneu Popular del Lluçanès.

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ PRESENTACIÓ DE L’ES-
PAI RECREATIU_ A la zona esportiva a les 6 de la tarda.

A continuació_ CONCERT AMB MARTA OLIVANT, LAIA PU-
JOL I MAR PUJOL, I CONCERT AMB JOAN GARRIGA I EL 
MARIATXI GALÀCTIC. Seguidament DJ Abl i DJ GIN & 
TONICS.

OLOST_ SORTIDA AL BOSC AMB EL GRUP D’ESTUDI DE 
PLANTES DE L’ENTORN. A les 6 de la tarda, sortida de la 
biblioteca.

SANTA CREU DE JUTGLAR_ XERRADA - ELS INCENDIS 
DE NOVA GENERACIÓ ALS BOSCOS DEL LLUÇANÈS. A les 
17:30h al Local Social de Santa Creu de Jutglar

PRATS DE LLUÇANÈS_ SOPAR I CINEMA A LA FRESCA: NIT 
QUEER. A partir de les 8 del vespre a l’Ateneu Popular del 
Lluçanès.

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_MERCAT DE LA XELLA, 
ESPECTACLE FAMILIAR DE CONTES “TOTS NOSALTRES” I 
TALLER DE CIRC_ A partir de les 6 de la tarda a la zona 
esportiva.
_SOPAR DE TAPES DE PROXIMITAT ACOMPANYAT AMB MÚ-
SICA DE JOAN DE LA VILA_ A dos quarts de 9 del vespre. 

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ MISSA I BENEDICCIÓ 
DE VEHICLES. A 2/4 d’11 a Sant Cristòfol.




