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NOTÍCIESCULTURA

Sant Feliu prepara 
una festa completa

Sant Feliu Sasserra recupera bona part dels ac-
tes habituals de Festa Major després d’una edició 
marcada per la pandèmia. El Treure Ball, concerts, 
sopar i molts més actes ocuparan un cap de setma-
na festiu del 10 al 13 de setembre. Trobareu tota la 
programació a l’agenda (pàgina 10).//Red

Moment de la trobada amb Ros Meliton a l’acordió.// F: AJPERAFITA 

FESTA MAJOR DE SANT FELIU

Els acordions es 
troben a Perafita

“Les dones que cremen 
romaní”, protagonistes 
de la Festillera

Una seixantena d’acordionistes van reunir-se 
a Perafita el passat 29 d’agost a la trobada més 
antiga que se celebra al Lluçanès. Aquest any 
l’aplec perafitenc arribava a la 27a edició i més 
de 150 persones van poder gaudir del recital al 
pavelló municipal. La trobada la va cloure la di-
rectora de l’escola de música de Puigcerdà i mes-
tra d’aquest instrument tradicional, Margarita 
Torner.//CFU

L’edició d’enguany de la Festillera es va celebrar 
el passat 4 de setembre a Prats i va tenir com a 
protagonistes Les dones que cremen romaní. La jor-
nada organitzada pel col·lectiu feminista del Lluça-
nès, havia de començar amb debat no mixta entre 
membres de diferents col·lectius feministes de les 
contrades, però es va haver d’ajornar.

A la tarda la Festillera es va traslladar a Sant Se-
bastià, on més d’una quarantena de persones van po-
der gaudir de la creació “De dona a dona. Cartes a les 
beguines” de la mà de Les dones que cremen romaní. 
Sota un cel amenaçador, que va aguantar l’aigua fins 
al final, l’espectacle es va poder desenvolupar amb 
tranquil·litat fora l’ermita. Les cartes a les beguines 
parlen de llibertat i de com cadascuna la viu, parlen 
des del cor de cada dona que l’ha escrit, sense imposi-
cions i amb totes les contradiccions que hi puguin ha-
ver. I això fa d’aquest espectacle una creació intimista 
on, en major o menor mesura, tothom si pot veure re-
flectit. Un cop acabat l’espectacle es va obrir un espai 
de debat per compartir reflexions.

Tot seguit, un sopar popular a l’Ateneu i les dj-
Karmelas va posar punt final a la jornada.//CFU

MÚSICA FEMINISME
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Massa sovint costa que plogui i, en can-
vi, es repeteixen els aiguats que trinxen 
tot el que troben al seu pas de la mateixa 
manera que gairebé sempre associem el 
foc als incendis que a l’estiu cremen mi-
lers d’hectàrees al món. Sembla com si la 
natura es queixés  després de ser repeti-
dament maltractada sense que ningú se’n 
senti responsable: n’hi ha prou amb dir 
que tot plegat és cosa del canvi climàtic, 
com si fos una qüestió aliena o imputable 
a la còlera dels Deus, res a veure amb el 
nostre dia a dia. Hem perdut la memòria 
o només l’exercitem pel que ens convé i a 
ningú li ve de gust recordar el seu vincle 
amb l’aigua i el foc.

L’aigua era un bé escàs i, com a tal, con-
venia cuidar-lo per més que de tant en 
tant també feia malbé la collita o el men-
jar estès. L’administràvem sàviament, 
mai es deixava l’aixeta oberta i quan la 
volíem fresca la anàvem a buscar amb 
càntirs a la font. No sempre es podia re-
gar l’hort ni abeurar el bestiar per més 
calor que fes. La gent anava amb compte 
amb l’aigua dels pous i del safareig,  amb 
l’aigua corrent de casa i amb l’aigua de les 
rieres quan s’arremolinava als gorgs. La 
qüestió era no malgastar-la ni desafiar-la. 
Fins que es va emmerdar amb els purins i 
a embotellar i a vendre per diferenciar la 
bona de la dolenta.

Tampoc temíem el foc perquè des de pe-
tits havíem aprés a conviure amb el foc a 
terra, a fer fogueres per Sant Isidre, Sant 
Joan i Sant Pere i acompanyàvem al pare 
quan socarrimava els marges per tenir 
nets els camps com a bon pagès. El meu 
sempre s’emportava un parell de pots de 
la llet plens d’aigua per si de cas una fla-
marada se li escapava i escopia a la palma 
de la mà per apagar-hi la cigarreta. Mai 
no va tenir un ensurt: sabia com controlar 
el foc i, en canvi, no tenia remei contra el 
fems que les granges deixaven anar rec 
avall fins arribar al seus sembrats cada 
vegada que plovia. Tenia els seus camps 
com una patena!

A casa escombràvem també el carrer, i 
més encara si era diumenge. Ser net volia 
dir aprendre a fer servir l’aigua i a saber 
fer foc. Tal vegada convindria recordar-ho 
ara que es tornen a recuperar les cabres 
per netejar els boscos i cada dia es mesu-
ra l’aigua que hi ha als pantans. Només 
es tracta que se sàpiga per a què serveix 
cada cosa a fi de fer-ne un bon us i recu-
perar l’harmonia amb la natura després 
d’haver-la putejat fins a rebentar en una 
bola de foc i en una mar d’aigua. El canvi 
climàtic expressa simplement com de farts 
i bruts ens hem tornat tots plegats.//

Ramon BESA

Aigua i foc

LA COLUMNAEl curs 2021- 22  comença amb 
menys alumnes i mestres

El nou curs escolar arrenca-
rà, altra vegada, marcat per la 
pandèmia, el proper dilluns 13 
de setembre. Al llarg del curs, 
l’alumnat del Lluçanès, i d’arreu, 
hauran de seguir les normes de 
seguretat que indica el departa-
ment però amb algunes novetats 
respecte el curs anterior. 

Els i les alumnes de primària  i 
secundària hauran de seguir por-
tant la mascareta dins les aules, 
però si surten al pati o a l’entorn 
podran treure-se-la sempre que no 
tinguin contacte amb altres grups. 
És a dir, només si estan amb el 
seu grup bombolla. Aquests es 
mantindran com l’any passat, així 
com també l’assignació d’espais, al 
llarg del curs. 

A primària s’han flexibilitzat al-
gunes de les mesures de neteja del 
curs anterior, ja no serà necessari 
desinfectar les aules a mig matí 
perquè s’ha vist que sobre superfi-
cies el contagi és més difícil. 

Pel què fa als alumnes de secun-
dària, des de l’Institut Castell del 
Quer ens expliquen que aquest 
curs ja no serà necessari prendre 
la temperatura al matí i que es 
reduiran els intervals d’esglaona-
ment en les entrades i sortides. 
També destaquen que l’alumnat 
que tingui la pauta de vacunació 
completa no caldrà que es confini 
mentre espera la PCR i el resultat 
d’aquesta. 

Al Lluçanès el curs comença 
amb menys alumnes que l’anteri-
or. Com és el  cas de l’escola Lluça-
nès, que arrencarà amb deu alum-
nes menys que el curs anterior, o 
Els Roures, que ho farà amb sis 
alumnes menys. En el sentit con-
trari hi trobem l’escola Monjoia, 
que augmenta de nou el seu alum-
nat amb 5 infants més o l’Heurom 
que acollirà tres alumnes més que 
el curs anterior. 

MENYS INFANTS A LES ESCOLES 
BRESSOL DEL LLUÇANÈS

Les escoles bressol del Lluça-
nès, excepte de l’Estel d’Olost que 
suma un infant, comencen el curs 
amb menys canalla que l’anteri-
or. Si al curs passat hi havia 121 
infants, enguany n’hi ha 95 a tot 
el Lluçanès, i d’aquests gairebé 
la meitat estaran a la Pitota de 
Prats.

L’escolarització no és obligatòria 

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

entre els 0 i els 3 anys, però són 
moltes les famílies que utilitzen 
aquests serveis municipals quan 
hi són. Sense infants a les escoles 
bressol difícilment es poden ga-
rantir alumnes a les escoles.

Per això tots els municipis volen 
mantenir obertes la seva escola 
bressol encara que sigui amb pocs 
alumnes. Trobem per exemple el 
cas de Santa Eulàlia de Puig-oriol 
que a finals del curs passat van 
fer una crida a famílies amb nens 
de 0 a 3 anys perquè es matricu-
lessin a l’escola, ja que al poble no 
hi havia infants, finalment hi ha 
dos infants matriculats que han 
començat ara al setembre.

Les matriculacions a les esco-
les bressol no es tanquen, sinó 
que al llarg del curs hi poden co-
mençar nous infants. És el que 
s’anomena matrícula viva i, de 
fet, algunes de les escoles bressol 
ja saben que al llarg del curs hi 

La mascareta seguirà sent obligatòria, però amb 
excepcions a l’aire lliure

ALUMNES I PROFESSORAT A LES ESCOLES I INSTITUT
POBLE - ESCOLA ALUMNES

2021-22
ALUMNES 
2020-21

DOCENTS 
2021-22

DOCENTS 
2020-21

INS CASTELL DEL QUER 240 239
32,5 31

BATXILLERAT 54 48

SBG - La Monjoia 87 82 11 10,5

Olost - Terra Nostra 93 92 10,5 10

Prats - Lluçanès 151 161 14 14,5

Prats -  FEDAC  86 87 12 14

ZER ALT LLUÇANÈS 3 19

Alpens - La Forja 20 23 2,5

Sta. Eulàlia - Gafarró 36 36 4

Perafita - Heurom 39 36 4

St. Boi - Aurora 29 28 3

ZER GAVARRESA 4 13

St. Feliu - Els Roures 62 68 6

Oristà - Llevant 22 22 3

TOTAL LLUÇANÈS 919 922 109,5 112

ALUMNES I PROFESSORAT A LES ESCOLES BRESSOL

POBLE - ESCOLA ALUMNES
2021-22

ALUMNES 
2020-21

DOCENTS 
2021-22

DOCENTS 
2020-21

SBG - El Patufet 10 17 3 3

Olost - Estel 18 17 3 3

Prats - La Pitota 40 46 8 8

Alpens - El Cauet 2 5 2 2

SEPO - Els Gafarronets 2 5 1 2

Perafita - Petit Heurom 9 13 3 3

Sant Boi - El Cargol 5 7 1,5 1,5

St. Feliu - Els Petits Roures 5 7 1,5 1,5

Oristà - Petit Llevant 4 4 1 1

TOTAL LLUÇANÈS 95 121 24 25

aniran nous infants.

S’APROVA L’AMPLIACIÓ DE L’ES-
COLA ELS ROURES

L’ajuntament de Sant Feliu va 
aprovar l’ampliació de l’Escola 
Els Roures i ben aviat sortiran 
les obres a licitació. Amb aques-
ta ampliació s’aconseguirà per 
una banda una sala polivalent 
per tot l’alumnat de l’escola i per 
altre, traslladar l’escola bressol 
Els petits Roures, a prop de l’es-
cola, ja que fins ara es troba a 
l’edifici de l’Ajuntament. Està 
previst que al llarg d’aquest 
curs comencin les obres, i que de 
cara al curs vinent els dos espais 
ja estiguin disponibles.

El cost total de les obres serà 
d’aproximadament uns 345.000 €. 
D’aquest 170.000 € es finançaran 
a través de la Diputació de Bar-
celona, i la resta els assumirà el 
Departament d’Educació.//
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FESTES MAJORS

A Olost, deu dies de festa per a 
tots els públics

A Sant Bartomeu, una Festa 
Major passada per aigua

La Festa Major de Sant Bartomeu 
del Grau gairebé cada any arriba acom-
panyada de pluja, i enguany no podia 
ser diferent. Però l’aigua va respectar 
la majoria d’actes organitzats, i just es 
van haver de reubicar algunes activi-
tats a l’espai del Casal. Entre aquestes 
el pregó, que enguany el va fer el veí 
del poble, Emili Vilamala. El seu va ser 
un pregó diferent, carregat de records, 
però també d’imatges, com no podia ser 
d’una altra manera. I és que la mirada 
de l’Emili ha captat durant anys els ra-
cons més bonics de Sant Bartomeu.

Un dels plats forts de la Festa Major, 
que enguany tornava després de la pa-
rada obligada per a pandèmia, va ser 
la tarda de motor. Aquest any la cita 
tenia lloc al circuit de La Codina i s’hi 
van reunir més d’una cinquantena de 
pilots. Des de l’organització valoren 

Els actes de la Festa Major d’Olost 
van omplir d’activitats diferents espais 
del poble: de la piscina a Sant Adjutori, 
del camp de futbol a la font Gran, però, 
com sempre, amb la plaça Major com a 
punt central de les activitats. L’onada 
de calor va obligar a suspendre i ajornar 
alguns dels actes programats, entre ells 
el Correfoc que ja s’havia hagut d’adap-
tar a les mesures Covid i estava previst 
que es fes al camp de futbol vell.

Un dels primers actes va ser el partit 
de solters contra casats que es va haver 
de resoldre a la tanda de penals. El dis-
sabte 14 la canalla d’Olost i d’arreu van 
poder gaudir amb el concert del Jaume 
Barri. Al vespre, la Banda Biruji i Capi-
nàs van tocar a la plaça. En acabar-se, 
una bona part de la gent de la plaça es 
va traslladar a la pista, on es va impro-
visar una festa alternativa. L’endemà 
l’ajuntament va enviar un missatge als 
veïns lamentant l’estat amb què havien 
quedat les instal·lacions i fent una crida 
al civisme i la responsabilitat col·lectiva.

El dia de Festa Major, i després 
d’anys sense sortir, el Perot i la Mercè 
(gegants d’Olost) van tornar a ballar a 

molt positivament l’assistència de pi-
lots i públic. Com diuen “després de gai-
rebé més d’un any sense proves d’aquest 
tipus, la gent ja tenia ganes de gas”. 

El bon temps va respectar la major 
part dels actes de matins i tardes, com 
l’espectacle infantil i la festa de l’escu-
ma, un dels actes que va reunir més 
gent, i també el Concurs de Dibuix i 
Pintura, que enguany arribava a la 
seva 34a edició.

El dia del patró el bon temps va 
respectar l’inici de la jornada, perme-
tent als grallers i geganters de Sant 
Bartomeu fer la cercavila, i acabar a 
la plaça nova escoltant les sardanes. 
Per previsió, i van demostrar encert, 
el cafè concert i el concert de nit es 
van traslladar a dins el Casal, on l’or-
questra Rosaleda va fer gaudir els allí 
reunits.//CFU

la plaça. A la tarda, i seguint les mesu-
res de seguretat pertinents, la Princi-
pal de la Bisbal va omplir la plaça i va 
fer xalar de valent un públic entregat.

El punt final de la Festa Major el va 
posar el grup Trivia a Sant Adjutori, 
amb la música olosteca Fani Fortet 
de percussionista. Juntament amb la 
Simone al violí i la Clara al diatònic, 
van tocar un repertori folk on els xo-
tis, vals i corrandes van ser els pro-
tagonistes, amb permís del vent i de 
la posta de sol que es pot gaudir des 
d’aquest punt d’Olost.//Red

La Festa Major de Sant Boi 
s’adapta a les mesures COVID

Sant Boi va gaudir d’una Festa Major 
més petita del que és habitual degut a 
la pandèmia. Com a la majoria de po-
bles va celebrar una festa amb menys 
actes, però n’hi va haver per tots els 
gustos i edats. 

La Festa Major va començar el dia 11 
d’agost amb el Pregó de Festa Major, 
enguany a càrrec de la Dra. Neus Sanz, 
actual metgessa del poble, tot seguit el 
cantautor torrenc Ferran Orriols, va po-
sar ritme a la vetllada. 

Aquest any va tornar la nit de tea-
tre de la mà de  la companyia Corcia 
Teatre, que va portar a la plaça Major 
Reinventats, una obra poc convencio-
nal. El divendres, els petits del poble i 
de les rodalies, van gaudir del festival 
a les piscines, un dels actes amb més 
participació de tota la Festa Major. Al 
vespre, a la plaça Major, es va poder 
gaudir de les havaneres amb  Els Pes-
cadors de l’Escala. 

Com ja es habitual, a la Festa Major 

Concert de Trivia a Sant Adjutori.//AJOLOST

de Sant Boi, no hi van faltar els campi-
onats de petanca i d’escacs. Enguany, es 
celebrava la 14a edició de les simultàni-
es d’escacs, amb el mestre  Lluís Comes i 
on hi van participar més de 30 persones 
vingudes d’arreu de la comarca. El 15 
d’agost no van fallar les Sardanes a la 
Plaça Nova i a la tarda, el final de festa 
amb el concert de festa major a càrrec de 
l’Orquestra La Gerunda.//MGC

A la Torre, festa grossa
El Bitllabrindis i el pregó van donar, 

divendres passat, el tret de sortida de 
la Festa Major de la Torre. Seguint la 
tradició que va començar l’antiga co-
missió, el pregoner va ser una persona 
nouvinguda a la Torre, enguany “el pu-
bill de Cal Toni”, l’Aleix Olegario. Tot i 
que, qui va pujar a l’escenari i va llegir 
el pregó, van ser la Lourdes i la Bruna, 
la seva parella i filla, ja que ell no hi va 
poder ser. 

El pregó va fer un repàs als usos i 
costums dels veïns torrencs, amb un 
toc d’humor que va arrencar els som-
riures del públic reunit a la sala poliva-
lent. Seguidament, el Ferran Orriols, 
“el Nandu”, va tancar la vetllada fent 
un repàs de temes propis i de Nyandú. 
Un inici de festa major rodó, que va se-
guir l’endemà amb la festa de l’escuma 

La Lourdes i la Bruna llegint el pregó.//EFA

que va fer feliços a xics i grans, i els ma-
riatxis, que van posar ritme a la nit del 
dissabte. El diumenge, com no podia ser 
d’altra manera, les tradicionals rifes de 
pernils van omplir la plaça després de la 
missa. A la tarda, l’orquestra Millenium 
va aplegar veïns i forans al seu concert 
a la sala polivalent.//Red

Havaneres a la Festa Major de Sant Boi.//MGC
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“Si nosaltres no podem tenir un sou estable, 
com han de fer-ho els artistes alternatius?”

De Centelles (Osona) de naixe-
ment, ja fa gairebé tres anys que 
viu a Olost. Jo, d’entrada, només 
el conec de coincidir-hi al bar i 
compartir espai amb el jovent del 
poble. Parlem per Whats App i 
quedem per diumenge al vespre. 
Tenim una conversa distesa, sense 
cap fil conductor. Parlem de com 
ha vingut a parar a Olost, que li ha 
portat, com és que es dedica a la 
música, com li va amb el seu grup i 
com s’ho van fer per gestar un nou 
disc en un any complicat com el 
passat. Ell és en Josep Valldeneu, 
músic, titulat a l’ESMUC (Escola 
Superior de Música de Catalunya) i 
saxofonista d’un dels grups més po-
pulars de l’escena musical catalana 
actual, Oques Grasses, que, curio-
sament, durant els seus inicis tam-
bé hi va tenir un paper rellevant el 
poble d’Olost. Actualment, estan, si 
el Covid ho permet, de gira del seu 
últim àlbum “A tope amb la vida” 
(Halley Records, 2021). Aquest es-
tiu han pogut tocar a dos festivals 
que van ser prova pilot per ‘obertu-
ra de l’oci nocturn a principis d’es-
tiu: Canet Rock i El Tingladu. 

Olost va marcar força l’inici 
d’Oques Grasses, o si més no del 
cantant, pel que fa a concerts i 
guanyar públic. Vau fer concert 
en un parell de trobades gegan-
teres del poble, el cantant tocava 
moltes nits al Bar El Centre, etc. 
ES POT DIR QUE OLOST TÉ UN PAPER 
IMPORTANT EN ELS INICIS DEL GRUP?

És cert, que hi havia un públic que 
anava més “a tope” perquè en Josep 
Montero (cantant d’Oques Grasses) 
venia cada divendres al Bar El Centre 
a fer ambient. Això li va fer agafar nú-
meros. Ell venia aquí a passar-s’ho bé 
i la gent s’ho passava bé amb ell, i així 
es va anar fent conegut.

Aquí a Olost hi havia una estima 
molt autèntica cap al grup, hi havia 
molta festa quan veníem. 

QUAN I COM COMENCES A TOCAR 
AMB EL GRUP? 

A un concert a les barraques de Gi-
rona, a les festes de Sant Narcís, en 
Montero es va trobar amb el que ara 
és el baixista actual del grup. Aquest li 
va dir que les cançons eren molt guais 
però que li feia falta una banda. En 
Montero li va respondre que busqués 
músics, perquè ell no en coneixia. Fins 
al moment només anava amb alguns 
col·legues o sol. El baixista ens conei-
xia, als altres del grup, de l’Escola de 
Música de Vic.

El primer disc, Un dia no sé com 
(2013) el van gravar en Montero, el 
pianista, el baixista, i el bateria i el 
trompetista i jo hi vam col·laborar. 
També vam anar alguns concerts, 
quan ens ho deien i podíem tots. I així 
vam anar fent fins que ja ens vam in-
tegrar tots. 

I COM VA ANAR L’INICI?
Vaig començar als últims anys d’es-

tudiar a l’ESMUC. Al principi no pen-
ses en que puguis arribar a fer gaire 
res. Per nosaltres, era sortir de festa 
amb els amics al mateix temps que la 
muntàvem. Era el pla de cada cap de 
setmana. Fèiem el que ens agradava, 
ens ho passàvem bé i si et donaven 
alguna cosa a canvi doncs perfecte, ja 
fos barra lliure, un sopar o fins i tot 
alguns diners. 

ACTUALMENT SOU DELS GRUPS 
QUE MÉS HO ESTÀ PETANT A L’ESCENA 
CATALANA. DELS MÉS ESCOLTATS EN 
CATALÀ A SPOTIFY, CAPS DE CARTELL 
EN VARIS FESTIVALS, SOLD-OUT EN 
LA MAJORIA DE CONCERTS. COM ES 
GESTIONA TOT AIXÒ?

Mola veure que la gent es fa les 
cançons seves. Que algunes vivències 
seves les omplin amb cançons que in-
terpretes o que els porten a bons re-
cords, etc. Personalment crec que, com 
a molts aspectes vitals, hem anat as-
sumint objectius i els hem normalitzat 
de seguida. Ens ho hem anat trobant. 
Ha sigut molt orgànic i natural. 

Hi havia gires que fèiem tants con-
certs, que potser anava creixent el 
projecte però anàvem tant rodats que 
ni te’n adones.

A més, també és cert que tot ha anat 
molt a poc a poc. Ja fa 8 anys que vam 
començar a tocar. Hem intentat ser fi-

dels amb el que ens agradava i hem 
tingut la sort que ens ha funcionat.

ARA PER ARA, POTS VIURE NOMÉS 
AMB EL QUE GENERES SENT SAXOFO-
NISTA D’OQUES GRASSES?

Ara mateix es podria viure només 
d’Oques, però molt just.

Jo no visc únicament d’Oques. Tinc 
altres feines. Ajudo a la rellotgeria del 
meu pare, i faig classes de música, i 
substitucions al Conservatori de Vic i 
altres escoles, si cal.

Molta gent es pensa que per fer con-
certs amb molt públic i omplir sales ja 
guanyes molts diners, però no és així, 
hi ha molts intermediaris pel mig que 
se’n beneficien. Com a músic, si pots 
tenir un sou de 1.000 €, 1.500 € com 
a molt, ja et pots sentir tot un privile-
giat. Si nosaltres, que ens està anant 
prou bé amb la música no podem tenir 
un sou estable, com han de fer-ho els 
artistes de mercats més alternatius 
per poder-ne viure?

EVIDENTMENT NO PUC EVITAR 
PREGUNTAR-TE COM US HO VAU FER 
PER FER UN DISC DURANT EL 2020 I 
PODER-LO TREURE A LA PRIMAVERA 
D’AQUEST 2021. COM VAU PODER TRO-
BAR-VOS, GRAVAR, ORGANITZAR-VOS, 
AMB TOT EL QUE ESTAVA CAIENT?

Com que tot es va parar, el cantant 
va tenir més temps per escriure. Amb 
el pianista s’anaven trobant i van 
anar provant i fent bases. Amb la res-
ta del grup ens trobàvem de tant en 
tant o ens trucàvem per mòbil o fèiem 
videotrucades si calia fer algun arran-
jament, cor, etc. 

Veníem de Fans del Sol (2019) en que 
vam estar convivint en una casa durant 
9 mesos. Allò va molar molt com a pro-
jecte però al 2020 era inviable. 

I MÉS ENLLÀ D’AIXÒ, COM US VA 
AFECTAR COM A BANDA?

Va ser dur. De cop vam haver de 
cancel·lar tota una gira que implica 
també que et tira a terra unes previ-
sions d’ingressos.

En gairebé tot el 2020 no vam cobrar 
res, no teníem cap estalvi. Acabàvem 
de pagar la gira anterior i els sous en-
darrerits, i no guanyàvem res perquè 
vam estar pràcticament un any sense 
fer cap concert. Però al mateix temps 
estàvem fent un disc. Vam demanar 
un crèdit i vam confiar que podíem ti-
rar el nou àlbum endavant.

A França, per exemple, mentre els 
músics treballen en un nou disc, reben 
ajudes per crear. Aquí no. Nosaltres 
els tres primers discs els fèiem mentre 
estàvem de gira. Trèiem cançons noves 
mentre tocàvem les velles als concerts.

LA TEVA CONNEXIÓ AMB EL LLUÇA-
NÈS JA VE D’ABANS. ARA FARÀ GAI-
REBÉ TRES ANYS QUE VIUS A OLOST 
PERÒ HAVIES VISCUT A ELS TOSSALS 
AMB UN GRAPAT D’ARTISTES. COM 
VAS ARRIBAR AQUÍ I QUÈ T’HA FET 
QUEDAR-TE?

Després d’estudiar a Barcelona, ja 
n’estava cansat de tant rebombori i 
buscava una masia per estar tranquil. 
L’Àlex Pujols, baixista de Txarango 
que ens coneixíem d’haver estudiat 
junts música a Vic, estava vivint a Els 
Tossals, a Oristà, i em va dir que bus-
caven una persona. M’hi vaig llençar 
de cap. La zona em va agradar molt, 
i allà vaig estar amb els Nyandú, en 
Jordi Freixa i vam fer una bona colla. 

Quan el grupet ja es va anar desfent 
te n’adones que els amics que tens són 
els que viuen amb tu i que ja has anat 
fent una mica de xarxa pel Lluçanès, 
perquè has conegut amics dels amics, 
parents, etc. I al marxar d’allà vaig de-
cidir quedar-me i em va sortir la opor-
tunitat d’anar a Olost, on ja farà gaire-
bé tres anys que hi visc. Estic content 
perquè, realment, el Lluçanès és un 
lloc tranquil i, per mi, ho té tot.

ET VEUS A ALGUN PROJECTE MUSI-
CAL DEL LLUÇANÈS?

M’agradaria molt. Ara no és gaire 
viable perquè vaig “liat” als caps de 
setmana, però, a la llarga m’agrada-
ria aportar el meu granet de sorra a 
la comarca. Em veig vivint aquí molts 
anys. També m’agrada molt el concep-
te que hi ha de la música: és a tot ar-
reu, hi ha programació, la gent s’ani-
ma a tocar-la en qualsevol lloc, els 
joves s’esforcen en fer programacions i 
descobriments per festes populars. 

TORNARAN LES OQUES AL LLUÇANÈS? 
M’encantaria. Caldria mirar la lo-

gística però.//

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

Entrevista a Josep Valldeneu, músic i saxofonista del grup Oques Grasses, veí d’Olost

Josep Valldeneu durant un concert.// F: MARTA MAS
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NOTÍCIES

El Lluçanès tanca l’agost amb 
25 positius per Covid

La gent de Prats vota la proposta 
d’il·luminar el camí del cementiri a Lurdes 

Descobreixen un jaciment 
romà a Sant Martí d’Albars

Durant el mes d’agost i la pri-
mera setmana de setembre s’han 
registrat un total de 25 testos po-
sitius per covid als municipis del 
Lluçanès, amb una tendència a la 
baixa durant la darrera quinze-
na. En concret, Prats ha registrat 
6 casos, 5 a Olost i Sant Feliu, 3 
a Sant Bartomeu, i 2 a Perafita, 
Oristà i Merlès. Aquestes dades 
confirmen una clara millora res-

Els pressupostos participatius 
de Prats de Lluçanès tanquen la 
seva segona edició amb la propos-
ta d’il·luminar el camí del cemen-
tiri cap a Lurdes com a projecte 
guanyador. Els pressupostos par-
ticipatius d’enguany han tingut 
una participació del 15,3% (355 
vots), 3,1 punts percentuals per 
sobre del 12,2% (282 vots) de la 
primera edició.

Amb un total de 195 vots, il-
luminar el tram de camí del ce-

Durant les darreres setmanes 
han començat els treballs que han 
permès la descoberta d’un nou ja-
ciment arquitectònic a Sant Martí 
d’Albars, concretament a la zona 
del Collet de la Blava. A principis 
de març es van portar a terme uns 

LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanas

pecte a la situació que hi havia 
al juliol, quan en tan sols quinze 
dies es van detectar més de 50 ca-
sos positius a la comarca. La dis-
minució dels contagis coincideix 
amb la baixada a Catalunya i la 
decisió de la Generalitat d’aixe-
car la prohibició de les trobades 
de més de 10 persones a partir 
d’aquest divendres.

ST. BOI ARRIBA AL 90% DE VA-
CUNATS_Les dades de vacunació 
a la comarca segueixen millorant 
i se situen al voltant de la mitja-

mentiri cap al Santuari de Lurdes 
ha estat la proposta que ha rebut 
més suport per part dels pradencs 
i pradenques. El segon projecte 
amb més vots ha estat la propos-
ta d’instal·lar càmeres de segu-
retat per millorar el civisme (125 
vots). El tercer projecte més votat 
ha estat la proposta que donava 
continuïtat a l’opció guanyadora 
dels pressupostos participatius de 
l’any passat, ampliar el camí edu-
catiu i zona de lleure a l’Avinguda 

estudis previs que van constatar 
la presència de restes arqueològi-
ques en aquest indret. La prime-
ra part d’excavacions ha permès 
posar al descobert uns jaciments 
que pertanyerien a l’època impe-
rial romana – entre els segles II i 

na catalana, que ara és del 66% 
de persones amb la pauta com-
pleta de vacunació. Al Lluçanès, 
Sant Boi segueix encapçalant el 
rànquing amb el 90% de la po-
blació vacunada. A força distàn-
cia s’hi situen Prats (74%), Sant 
Feliu (70%), Olost (68%), Oristà 
i Sant Bartomeu, amb el 65%, i 
Alpens, amb el 62%. Tanquen 
la llista Perafita (58%) i Lluçà 
(55%), mentre que el departa-
ment de Salut no ofereix les da-
des dels municipis més petits per 
garantir-ne la confidencialitat.//

de Rafael Casanova (94 vots).
D’aquesta manera, els 12.000€ 

s’invertiran en il·luminar, amb 
uns 15 punts de llum, el camí que 
uneix el cementiri amb Lurdes, 
tram que té una llargada d’uns 
300 metres. Es preveu que es col-
loquin fanals d’autoconsum amb 
plaques solars i acumuladors de 
bateria com els que ja hi ha instal-
lats al tram de camí que uneix 
Lurdes amb la Font de la Berna-
deta i el Parc de Bombers.//NSM

III d. C. – i que inclouen restes de 
construccions i materials quotidi-
ans i de treball com fragments de 
teula o restes de ceràmica, vidre i 
ferro. El procés d’excavació es tro-
ba en un punt inicial i encara que-
da molta feina per conèixer més 
informació del tipus de jaciment 
del qual es tractaria. Tot i això, el 
passat dissabte 21 d’agost, l’equip 
de treball ja va poder presentar 
les restes als veïns del poble.//JBE

CELEBRACIÓ

CULTURA

MUNICIPAL

HISTÒRIA

L’Àngela de Cal Ferrer 
de Merlès fa 100 anys

Prats acaba el 17è 
‘Fes-te l’agost’

L’Àngela Font Costa, de Cal Ferrer de Santa Maria 
de Merlès, va celebrar 100 anys el passat 17 d’agost. 
Va poder gaudir d’aquest dia amb la seva família, i 
va rebre felicitacions d’amics i veïns que volien com-
partir amb ella una data tan assenyalada. L’Ajun-
tament de Merlès també li va retre homenatge amb 
una placa commemorativa feta per l’ocasió.//Red

Els Jardins de Cal Bach de Prats van acollir la 17a 
edició del ‘Fes-te l’agost’. Aquesta vegada, amb un 
format més reduït i aforament limitat per tal de com-
plir amb la normativa sanitària vigent. 

En el cicle d’actuacions musicals s’hi va poder 
escoltar la cantada final dels EnCANTs, la música 
d’Anna Andreu, el nou projecte del torrenc Ferran 
Orriols, les cançons poètiques de Rusó i Ian Sala, i 
el primer disc de Manel Bartrons “Y el verso cae al 
alma”, que  va cloure el festival.

Les propostes presentades van atraure més de 680 
assistents en el total dels cinc concert.  El regidor 
de cultura, Jordi Batriu valora molt positivament “la 
bona resposta de públic malgrat les circumstàncies 
derivades de la pandèmia”.//Red

L’Àngela Font asseguda al davant de Cal Ferrer.//MFONT
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OPINIÓ

Agraïment als treballadors 
de l’UCI de l’hospital 
universitari de Vic
Maria Figuls Riu 
Prats de Lluçanès

AGRAÏMENT

Mai us ho podrem agrair prou, 
ens heu salvat la vida de la mare, 
i això no es paga amb diners. 

Després de 3 mesos d’UCI, i de 
tenir-ho tot en contra, de viure, 
com diria Oques Grasses, entre 
el miracle i la desgràcia,  aconse-
guim pujar a planta.

Sempre us recordarem, sempre  
us tindrem al costat del cor, re-
cordant la vostra enorme feinada, 
van ser tants els dies que us vam 
veure treballar, les cures, els can-
vis de bolquer, punxades, sempre 
amb un somriure, sempre a punt 
per fer el que calgués, també a 
punt per fer-nos parlar una mica, 
i ho necessitàvem,  quan ens ve-
ieu plorar ens veníeu a escoltar.

Marta, Mª Àngels, Mireia, noia 
petitona de Tona, Eugeni?, Jan, 
Dr. Buitrago, la resta d’inferme-
res, metges, auxiliars, fisiotera-
peutes (sabíem que hi éreu però 
poques vegades us veiem per 
agrair-vos la feina) i dones de la 
neteja (si, ni un home) poques ve-
gades recordades, i no tant acos-
tumades a aquestes situacions, a 
elles també gràcies perquè també 
ens feien costat i s’alegraven el 
dia que teníem bones notícies. I a 
tants altres noms que m’agrada-
ria recordar, i professionals que 
de ben segur em deixo, a tots mil 
gràcies, sou un 10!!

Despreneu simpatia, amor per la 
feina, i això vol dir vides salvades i 
familiars més tranquil·litzats.

Quan entràveu a l’habitació 
amb un gest d’amor i bones pa-
raules per una pacient sedada 
que no recordarà res al despertar, 
ens deixàveu gelats.

Un agraïment immens a tot el 
què ens heu explicat. Vam sortir 
fets uns autèntics auxiliars d’in-
fermeria i ens va genial a planta 
per poder moure la mare més bé, 
estirada al llit.

Sou un 10, us trobem molt a fal-
tar, aquells dies ja formàveu part 
de la família. Escric aquesta car-

ta mentre em cauen les llàgrimes 
d’emoció per tot el que heu arri-
bat a fer per la mare. I pensar que 
això ho feu amb tots els malalts 
anònims que any rere any passen 
pel trist soterrani de l’hospital, i 
la paciència amb els familiars. Si 
algun dia les coses no surten bé 
no marxeu a casa amb un disgust, 
recordeu tots els que han anat bé.

A casa de moment tenim sort, 
però si el resultat final fos un altre 
de molt més trist, penseu que l’es-
tima que us tenim els familiars per 
haver cuidat tant i tant bé la mare 
ens reconfortarà sempre més.

No puc imaginar com ha estat 
aquest any de dur per vosaltres, 
Covid de merda, us les ha fet pas-
sar ben putes. M’agradaria que tots 
els familiars haguessin pogut veure 
com treballeu per ells, per televisió 
no ensenyen res, només surten per-
sones tapades. També m’agradaria 
que les vostres persones estimades 
i familiars sabessin el molt que tre-
balleu i tot el que feu per nosaltres. 
Penseu que durant aquells llargs 
dies l’únic que reconforta és saber 
que la mare està ben cuidada, i que 
té bona companyia. 

Per anar acabant, avui en ar-
ribar a casa expliqueu que heu 
rebut aquest agraïment, i tots els 
que de ben segur rebeu dia rere 
dia. Expliqueu el molt que us feia 
patir la mare i que l’heu salvat 
perquè formeu un gran equip. Ex-
pliqueu les anècdotes que us pas-
sen, i que tothom sàpiga com és la 
vostre feina de dura.

Recordeu sempre que rere cada 
malalt teniu una família que us 
estima. Moltes gràcies de tot cor, 
felicitats, i per molts anys ens pu-
gueu cuidar.

PD: A la direcció de l’hospital, 
recomanar-vos que no feu fer 
masses hores extres als treballa-
dors, deixeu-los descansar bé per-
què tornin amb moltes ganes de 
cuidar els nostres. Pagueu-los bé, 
valen or i els volem contents per 
seguir estimant els seus pacients.

Sempre recordarem els petits 
polos de gelat, la mare estava 
encantada.//

LA VINYETA, per Olga Molina

Les estranyes companyies
EL POEMA DEL MARÇAL

Segur que molts recordaran 
que en moltes cases hi vivien
a part dels seus habitants
alguns altres que encara hi cabien. 

Eren els molts animals
que algunes famílies tenien
que no causaven pas mals
i casa compartien.

Potser les lleis no eren prou sèries
per permetre tenir a casa la mula o el burro
i conviure amb aquestes espècies
i segurament sense seguro
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ESPORTS 

MUNICIPAL

El tancament de 
la piscina crea 
rebombori a Prats

El passat dissabte 4 de setembre l’Ajuntament de 
Prats va anunciar, a través del seu canal de Whats 
App, el tancament de les piscines abans del què mol-
tes pradenques i pradencs tenien previst: les instal-
lacions abaixarien la persiana el 6 de setembre, i no 
pas a mitjans de mes – un cop iniciat el curs escolar 
– com és habitual. La decisió va aixecar polseguera 
al poble, sobretot a les xarxes socials, on diversos 
usuaris van mostrar la seva disconformitat i van de-
manar explicacions a l’equip de govern. Els grups a 
l’oposició també hi van dir la seva. Esquerra Repu-
blicana (ERC), per la seva banda, va formular una 
instància a l’Ajuntament reclamant l’obertura de les 
instal·lacions fins al 12 de setembre. República Ac-
tiva de Prats (RAP) també va publicar a les xarxes 
socials per exigir una explicació i, a la vegada, que es 
reconsiderés la decisió. Finalment, i després que les 
instal·lacions tanquessin les portes el dilluns 6 com ja 
s’havia anunciat, l’Ajuntament va recular i va anunci-
ar la nova decisió de mantenir oberta la piscina fins a 
mig setembre.//JBE

El Pradenc i el Futbol Sala es posen 
a punt per tornar a la competició

A falta de pocs dies per l’inici de 
la temporada 2021-2022, al camp 
de futbol i al pavelló els jugadors 
ja van agafant el to per poder co-
mençar amb bon peu els respec-
tius calendaris. 

Per una banda, el Futbol Club 
Pradenc disposarà novament d’un 
primer equip masculí i un de fe-
mení. Els homes de Joan Flores 
ja fa dies que preparen la nova 
temporada a Tercera Catalana 
després de l’intent fallit de pujar 
de categoria al camp del Taradell 
el passat mes de juny. Els blau-
granes comptaran amb reforços 
de nivell, com ara el retorn del 
migcampista pradenc Edu Vila, 
que vestirà de nou la samarreta 
blaugrana després de cinc tempo-
rades al C.E. Berga. No obstant, 
l’equip també s’haurà de sobre-
posar a baixes de pes, com la del 
davanter Andy Crespo, que ha 
fet el camí invers i jugarà a Ber-
ga aquest curs. El diumenge dia 
12 disputaran l’últim partit de 
pretemporada rebent la visita de 
l’Avià ‘A’ al municipal de Prats a 
les 18:00.  El debut a la lliga serà 
al camp de la U.E. Tona el proper 
dissabte 18 de setembre a partir 
de les 16:00. 

Pel que fa al Sènior Femení, 
l’equip continuarà amb la seva 
progressió en la categoria Futbol 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

7 Amateur. Makanaki disposarà 
d’una plantilla molt completa, ja 
que continuen bona part de les 
futbolistes del curs passat i, a més, 
s’han incorporat quatre jugadores 
noves. En els primers compassos 
de la pretemporada, el conjunt de 
Prats va visitar l’Alt Berguedà en 
un partit amistós que acabaria en 
empat a 4. De moment encara no 
hi ha data per al debut, tot i que 
s’espera que es produeixi durant 
el mes d’octubre.

Per altra banda, el Club Futbol 
Sala Prats de Lluçanès tornarà a 
competir després de renunciar a 
reprendre la lliga el curs passat, 
després del llarg parèntesi pro-
vocat per la pandèmia de la Co-
vid-19. Aquesta decisió, tot i estar 
destinada a protegir la salut dels 
jugadors, va comportar el descens 
administratiu a Segona Catalana, 
que és la categoria en la qual els ju-

gadors de Ferran Morral prendran 
part aquesta campanya. La planti-
lla ha patit baixes importants, com 
les del fins ara capità Guillem So-
ler. Tampoc continuen Pep Peraire 
i el porter Arià Vidal. El relleu sota 
els pals l’agafarà Edu Botinas, qui 
juntament amb David Chacón 
seran les cares noves d’aquesta 
temporada. Els blaugranes afi-
nen la punteria de cara al debut, 
que serà el dissabte 16 d’octubre a 
Santa Perpètua de Mogoda. Men-
trestant, en el primer partit de 
pretemporada, els pradencs van 
passar per sobre del Solsona ‘B’ 
imposant-se per un aclaparador 
2 a 11. Als despatxos també hi ha 
novetats, ja que la Junta Directi-
va s’ha renovat completament per 
encarar un nou curs que promet 
emocions fortes, sobretot esperant 
el retorn del públic a les graderies 
del Pavelló Municipal.// 

El Sènior Masculí tornarà a lluitar per aspirar a les primeres posicions, mentre que el 
Sènior Femení buscarà seguir amb la bona imatge mostrada la temporada passada. 
El Futbol Sala afrontarà el nou curs amb novetats a la plantilla i a la Junta Directiva.

Un dels inflables de la festa davant l’església.// F: AJ ST MARTÍ

Edu Vila servint la falta que acabaria en gol de Joan Casas per empatar a 1 contra l’OAR Vic// F: XVA

La festa de l’esport 
omple Sant Martí

Com cada any, la zona esportiva de Sant Martí 
d’Albars va acollir la festa de l’esport. Més d’una 
vuitantena de persones van participar en les activi-
tats organitzades per l’Ajuntament amb el suport de 
la Diputació de Barcelona.

La tarda del 4, començava amb la festa de l’escu-
ma i la xeringada i continuava amb una pista ameri-
cana amb inflables. L’espectacle de foc i teles posava 
el punt final a la jornada.//CFU

CULTURA

Una vuitantena de genets al 
Raid Hípic de Sant Bartomeu

L’associació Galop SBG va or-
ganitzar la 5 edició del Raid Hí-
pic de Sant Bartomeu del Grau, 
en què es van celebrar tres pro-
ves de 40, 60 i 80 quilòmetres. En 
la categoria de 40 km Bàrbara 

Simón va ser la guanyadora amb 
el cavall Bartra Peu, seguida de 
Biel Miranda amb Noreen Bonni-
ere. En aquesta categoria hi par-
ticipava la genet local, Eulàlia 
Ordeig.

En la de 60 km Joan Miranda 
amb SW Gentatex, va acabar en 
primera posició segui de Sílvia 
Yebra amb el cavall Ek Balam 
AS. En la categoria de 80 km 
Aina Casas es va dur al victòria 
amb el cavall Capitan, seguida de 
Gisela Fernández amb Hobidali 
Lauragais. L’organització valora 
molt positivament el desenvolu-
pament d’aquesta edició.//CFU

HÍPICA
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AGENDA

DIVENDRES 10 DE SETEMBRE

SANTA CREU DE JUTGLAR_ FESTA MAJOR: 
CINEMA A LA FRESCA “PADRE NO HAY 
MÁS QUE UNO” a 2/4 de 10 davant el local 
social.

SANT FELIU SASSERRA_ FESTA MAJOR: 
TAST GASTRONÒMIC AMB VINS DEL BA-
GES. A 2/4 de 10 de la nit a la plaça de 
l’Església. CONCERT AMB BLÚ VERSIONS, 
a les 11 de la nit al camp de futbol.

DISSABTE 11 DE SETEMBRE

SANTA CREU DE JUTGLAR_ FESTA MAJOR: 
CURSA D’ORIENTACIÓ. Sortida a les 8 del 
matí de la plaça. FARCELL DE JOCS, a 2/4 
de 12 davant el local social. ESPECTACLE 
INFANTIL “EN RIKUS”, a 2/4 de 6 davant 
el local social. CONCERT I BALL AMB MI-
LENIUM, a les 10 de la nit davant el local 
social.

SANT FELIU SASSERRA_ FESTA MAJOR: 
PUJADA DE LA SENYERA AL SERRAT LLO-
BATER, a les 8 del matí al Parc dels Cas-
tanyers. TORNEIG DE PETANCA, al matí 
a la zona esportiva. PARTITS DE FUTBOL 
SALA, a les 9 del matí a la zona poliespor-
tiva. ACTE DE LA DIADA, a 2/4 d’1 a la pla-
ça de l’Església. TORNEIG DE PING-PONG, 
a les 4 de la tarda a l’Ateneu. TORNEIG DE 
BOTIFARRA, a les 4 de la tarda al bar de 
l’Ateneu. INFLABLES, a les 4 de la tarda al 

Pas Nou. CERCAVILA AMB ELS GEGANTS, 
rua pel poble amb inici al Pas Nou a les 7 
de la tarda. SOPAR DE FESTA MAJOR, a 2/4 
de 9 al camp de futbol. BINGO MUSICAL, 
a les 10 de la nit al camp de futbol. CON-
CERT AMB SICUTA VERSIONS, a les 11 de 
la nit al camp de futbol.

SANT MARTÍ D’ALBARS_ INAUGURACIÓ 
DE LA DEPURADORA D’AIGÜES RESIDU-
ALS DE LA BLAVA. A les 11 del matí.

DIUMENGE 12 DE SETEMBRE

SANTA CREU DE JUTGLAR_ FESTA MAJOR: 
MISSA AMB LA CORAL NOVES VEUS. A 2/4 
de 12 a l’Església. ESPECTACLE TEATRAL 
“AMB UN MORT A MITGES” a les 6 de la 
tarda al local social. Tot seguit BINGO.

SANT FELIU SASSERRA_ FESTA MAJOR: 
REPIC DE CAMPANES, a les 11 del matí 
a l’Església. Sortint de missa, a la plaça 
Major, DANSA DEL TREURE BALL AMB LA 
COBLA-ORQUESTRA ROSALEDA. Tot se-
guit, SERENATA. ESPECTACLE FAMILIAR, 
a les 6 de la tarda al Parc dels Castanyers. 
CONCERT AMB L’ORQUESTRA ROSALEDA, 
a les 10 de la nit a l’Ateneu.

ALPENS_ FESTIVAL DE TEATRE ESCENA DE 
TARDOR: OBRA “OVELLES”. A les 7 de la 
tarda al Casino. Reserva entrades antici-
pades: al 93 857 80 75 (de dll a dv) i al 690 
609 800 (els caps de setmana).

PRATS DE LLUÇANÈS_CONCERT INTRÚS; 
DONES EN VERS. MÚSICA I POESIA EN FE-
MENÍ. A les 12 del migdia a la masia Ga-
lobardes. Entrades a www.llucanes.cat/
entrades i a Cal Bach.

PERAFITA_ ACTE COMMEMORATIU DE LA 
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA. HOME-
NATGE A JAUME PUIG DE PERAFITA I ELS 
SEUS FILLS. A 2/4 d’1 del migdia a la plaça 
Sant Antoni.

DILLUNS 13 DE SETEMBRE

SANT FELIU SASSERRA_ FESTA MAJOR: 
SORTIDA FAMILIAR EN BICICLETA, a les 
11 del matí al Parc dels Castanyers. DI-
NAR POPULAR, a les 2 del migdia al Parc 
dels Castanyers.

DIMARTS 14 DE SETEMBRE

SANTA CREU DE JUTGLAR_ FESTA MAJOR: 
BALL AMB JORDI BRUCH. A les 7 de la tar-
da davant del local social.

DIUMENGE 19 DE SETEMBRE

SOBREMUNT_ CONCERT INTRÚS. JAZZ 
PEL FORAT DEL PANY. ‘BLUES IN THE 
DARK’ BLANCA NGUEMA & GEMMA ABRIÉ. 
A les 12 del migdia a Santa Llúcia. Més 
informació i entrades: www.llucanes.cat/
intrus.

MUNICIPAL

La quarta edició 
de l’Intrús inclou 
més propostes i 
és més paritari 

El cicle de concerts de Jazz i d’espais 
patrimonials del Lluçanès arriba a la 
quarta edició i amplia la seva oferta 
passant de 7 a 10 propostes musicals 
respecte el cartell de la darrera edició. 
L’Intrús d’enguany anirà del 5 de se-
tembre al 17 d’octubre i passarà per 
Alpens, Prats, Sobremunt, Lluçà, Sant 
Boi, Sant Bartomeu, Olost, Oristà, Pe-
rafita i Sant Feliu. L’edició d’aquest 
any incorpora noves disciplines artísti-
ques com la poesia, la dansa o la pin-
tura que es podran gaudir amb les ac-
tuacions “Dones en vers”, “Trio C-15” 
i “Blues in the dark”. Per altra banda, 
cal destacar l’aposta pel talent femení i 
la presentació d’una programació més 
paritària. Entre les 10 actuacions, hi 
ha 15 dones i 13 homes.

La primera actuació va tenir lloc el 
passat diumenge 5 de setembre al Mas 
el Graell d’Alpens, amb la presentació 
de l’àlbum ‘Fang i Núvols’ de Magalí 
Sare i Manel Fortià.//



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, grues (NOU!) 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
GRUES, 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

TINTORERIARESIDÈNCIAQUIOSC

11_BELLESA
PERRUQUERIAESTÈTICA

ES VEN

ES BUSCA

ES TRASPASSA

 » CADIRA SALVA GRAONS, llargada d’es-
cala d’un pis, utilitzada poques vega-
des. Prats de Lluçanès. T.: 699 44 91 05 
(R10/01)

 » PLAÇA DE PÀRQUING a Prats. Al carrer 
Reforma, nº 10 (edifici Pedra Dreta), per 
cotxe gran. Fàcil accés. T.: 662 51 90 73 
(R10/02)

 » PIANO DIGITAL marca Roland HP-302 
per 650 € (nou val més del doble). Està 
com nou, gairebé no s’ha utilitzat. T.: 
627 622 839. (R10/03)

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

 » 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)

 » CASA I FINCA per a desenvolupar-hi acti-
vitat agroramadera i treballar el bosc a la 
zona del Lluçanès Nord. De lloguer, compra 

ENCANTS

Dia De 9 a 20.30 h De 20.30 a 9 h
9 Dj ST.BARTOMEU AUSA

10 Dv PRATS POU
11 Ds F.YLLA-CATALÀ-VIC YLLA-CATALÀ
12 Dg F.TANYÀ-VIC TANYÀ
13 Dll ST.BARTOMEU VILAPLANA
14 Dm OLOST ALIBERCH
15 Dc PRATS BARNOLAS
16 Dj ST.BARTOMEU TERRICABRAS
17 Dv OLOST FARGAS
18 Ds F.ARUMÍ-VIC ARUMÍ
19 Dg F.URGELL-VIC URGELL

20 Dll ST.BARTOMEU EURAS
21 Dm OLOST ATLÀNTIDA
22 Dc PRATS AUSA
23 Dj ST.BARTOMEU POU
24 Dv OLOST YLLA-CATALÀ
25 Ds F.TANYÀ-VIC TANYÀ
26 Dg F.VILAPLANA-VIC VILAPLANA
27 Dll PRATS ALIBERCH
28 Dm OLOST BARNOLAS
29 Dc PRATS TERRICABRAS
30 Dj ST.BARTOMEU FARGAS

Els caps de setmana i festius, 
tant el matí i com a 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

o masoveria. T.: 607 598 352 (R05/05)

NOU AL DIRECTORI!

LA TROBARÀS A 
LA SECCIÓ 5, A 
CONSTRUCCIÓ

 » 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)

 » BAR-RESTAURANT A SANT BARTOMEU 
DEL GRAU. Obert i en funcionament. T.: 
606 58 47 66 (R09/02)

Pots enviar articles d’opinió, 
encants, ofertes i oferiments 
de feina, actes de l’agenda, 
o fotografies del temps i les 
publicarem gratis. A:

larellallucanes@gmail.com
621 27 64 29

Cal que indiquis la raó a 
l’assumpte del correu: “en-
cants”, “feina”, “opinió”, “foto” 
o “agenda”.
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EL TEMPS

EL RACÓ 
DE LA FEINA

> Faig classes de repàs de pri-
mària i d’ESO. Estudiant de Bio-
tecnologia. Puc adaptar l’horari 
_608 321 352

> Busco feina de cangur, tinc 
experiència i puc adaptar-se 
a qualsevol horari. Amb cotxe 
propi_608 321 352

> Noia busca feina per netejar_ 
693 398 219

BUSCO FEINA

OFEREIXO FEINA

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 4 d’agost al 7 de setembre

Una pedra de la mida d’una pilota de golf, caiguda el dilluns passat.//RLN Pedregada a Plangivert.//SMM El pàrquing de Cal Xiquet de Prats sota la pedra.//JBE 

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

4 27.5 16.3 10.2 27.7 15.2 10.8 29.4 16.7 8 26.6 16.1 1.2 24.8 14.9 5.8
5 29.8 16.0 0.0 31.2 12.9 0.2 32.4 15.3 0 29.2 15.2 0.0 28.6 13.6 0.0
6 29.4 16.1 0.0 30.4 15.8 0.0 31.6 16.8 0 28.3 16.9 0.0 27.3 15.5 0.0

7 30.6 17.8 0.0 32.8 17.8 0.0 34.2 18.4 0 29.9 18.3 0.0 29.7 17.7 0.0

8 26.8 15.7 0.0 28.3 14.8 0.0 29.8 17 0 26.1 15.8 0.0 25.7 15.5 0.4
9 30.4 12.8 0.0 31.1 11.5 0.0 33 17.1 Inp 29.1 13.7 0.0 29.3 13.9 0.0

10 31.2 14.6 0.0 32.9 13.4 0.0 34.3 15.2 0 30.4 16.6 0.0 31.4 16.4 0.0
11 35.6 17.4 0.0 36.7 15.4 0.0 38.2 16.4 0 34.6 18.8 0.0 35.1 18.0 0.0
12 38.6 21.7 0.0 39.7 19.2 0.0 41.2 21.4 Inp 37.3 21.6 0.0 37.9 22.5 0.0
13 38.5 18.3 0.0 39.7 16.7 0.0 40.8 17.7 0 37.5 20.3 0.0 37.8 20.4 0.0
14 39.4 19.2 0.0 40.4 17.3 0.0 41.5 17.8 0 38.4 21.1 0.0 38.7 22.2 0.0
15 38.5 20.3 0.0 39.7 17.8 0.0 41 19.5 0 37.4 22.1 0.0 37.7 21.1 0.0
16 31.5 18.4 0.0 33.0 16.2 0.0 33 14.6 0 30.2 18.6 0.0 30.4 16.8 0.0
17 29.5 13.3 0.0 30.4 11.9 0.0 32 14 0 28.4 14.0 0.0 28.8 12.2 0.0
18 30.0 11.0 0.0 30.4 10.1 0.0 32.8 12 0 28.9 12.8 0.0 29.2 11.8 0.0
19 28.6 14.1 1.6 29.3 12.7 2.0 30 13.6 2 27.6 14.6 2.6 27.7 14.6 5.0
20 29.9 14.1 0.0 31.0 12.4 0.2 32.2 14.7 0 29.2 14.7 0.0 29.4 14.1 0.0
21 33.8 15.2 0.0 34.6 14.2 0.0 35.5 15 0 32.8 16.6 0.0 32.6 15.9 0.0
22 32.4 15.5 0.0 33.2 13.8 0.0 34.2 14.2 0 31.1 17.4 0.0 31.3 17.7 0.0
23 29.5 19.0 0.0 30.3 18.2 0.0 31.2 18.5 0 27.8 18.2 23.6 28.8 17.1 15.4
24 27.3 17.8 0.6 28.2 17.2 1.2 31 19 9 25.7 17.0 9.0 24.4 15.3 19.6
25 28.0 14.5 7.8 28.7 13.4 3.6 29.7 18.3 10 25.3 14.1 4.2 24.7 13.4 16.6
26 30.7 12.2 0.0 31.5 11.2 0.2 32.6 13.4 0 28.7 13.2 2.4 29.2 13.6 4.8
27 32.2 16.1 0.0 33.7 14.6 0.2 33.8 18 0 30.4 15.9 0.2 30.3 15.9 0.4
28 29.3 16.0 0.0 30.3 14.9 0.0 31 17.2 0 27.6 15.8 0.0 27.6 16.2 0.0
29 26.1 16.0 0.0 27.9 15.1 0.0 28.2 18 0 25.4 15.7 5.0 24.6 15.8 0.6
30 24.5 14.7 0.0 26.5 13.7 0.0 27.6 15 0 23.7 15.2 0.0 23.1 15.1 0.2
31 27.8 15.0 20.8 29.3 14.2 10.6 30 16.8 7 26.4 14.8 10.4 25.7 13.4 47.0
1 24.1 14.2 0.0 25.4 12.7 0.2 27.2 15.4 0 22.4 13.7 0.0 22.9 13.0 0.2
2 24.3 15.0 0.4 25.9 14.4 0.4 27.5 14.1 Inp 22.1 14.9 0.0 22.9 14.4 0.0
3 28.3 13.7 9.0 29.3 13.1 15.6 30.7 14.8 Inp 26.9 14.1 11.2 26.1 14.0 0.0
4 24.9 14.5 1.8 25.2 14.1 33.2 30 15 0 25.6 14.1 0.0 25.1 13.8 0.0
5 31.1 14.8 0.0 32.4 14.5 0.2 33.2 15.4 0 30.3 15.1 4.6 29.9 14.5 5.8
6 31.5 16.1 27.4 32.7 16.1 28.2 35 18.4 12 29.8 16.7 25.4 30.0 16.3 50.0
7 24.6 16.3 0.0 25.8 17.8 0.0 30 17.4 0 23.3 16.2 0.4 22.9 16.3 0.2

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 14 d’agost 41,5

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ _ 18 d’agost 10,1

PLUJA ACUMULADA L.

ALPENS 172

OLOST 106,8

SANT BOI 100,2

PRATS 78,2

ORISTÀ 48

“El sol de setembre 
madura el codonyer”

> Es busca cuidadora, per 
una senyora gran. A la Torre 
d’Oristà_ 619 110 139




