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NOTÍCIESCULTURA

La plaça de l’església 
de Sant Feliu s’omple 
per recordar el Benji

El concert en record a Benji Vilageliu, celebrat 
aquest passat cap de setmana a Sant Feliu, va om-
plir la plaça de l’Església de familiars, amics i co-
neguts del Benji que van voler retre-li un bonic ho-
menatge. L’acte organitzat per A contraCORrent i 
els Q-fois va servir, no només per recordar el Benji, 
sinó també per recollir fons per Vall d’Hebron Ins-
titut de Recerca.

El concert d’homenatge arrancava a la tarda 
amb el ritme de Dj Rutxo que, amb una sessió di-
vertida i animada, donava la benvinguda a totes 
les persones que de mica en mica anaven arribant. 
Amb l’olor de creps de fons, que obria la gana de 
qualsevol que s’atansés per allà, la plaça i el seu 
voltant s’anava omplint. Alguns aprofitaven per 
berenar unes creps, altres per sopar, que entre les 
dolces i les salades es podia menjar i fer postres. 
I així passava la tarda, entre somriures i retroba-
des.

El moment més emotiu de la vetllada va arribar 
poc després de les vuit de vespre, quan les amigues 
i els amics del Benji van pujar a l’escenari. Amb 
les veus tremoloses i els ulls brillants van recor-
dar la seva vida, la seva alegria i com encomanava 
aquesta alegria a tothom qui el coneixia. Tot se-
guit van convidar la família del Benji a l’escenari, 
la Clara, la seva germana, va donar les gràcies a 
l’organització i va dedicar unes sentides paraules 
al seu germà. Després, copa de cava en mà, van 
dedicar un brindis al Benji, que s’hi va sumar tota 
la plaça.

Per acabar la vetllada el concert de L’esca del 
Pecat, amb en Titot i en David Rosell al capda-
vant, va fer gaudir, cantar i ballar (cadascú des 
del seu lloc) a tota la gent reunida a la plaça. El 
concert hi van sonar grans clàssics de Brams, com 
Papa o Inici de càstig al fetge, que van traslladar 
a vint anys enrere tota una generació, va acabar 
amb L’últim Tirabol, que van dedicar al Benji, un 
bonic punt final que tota una plaça va cantar a ple 
pulmó.// CFU

L’ambient de la fira.// F: CAROLINA FONT 

Un moment del concert del Titot i David Rossell// F: PEP PUJOL 

HOMENATGE

El públic omple de nou l’esplanada de 
l’Hostal del Vilar per la Fira

La Fira de l’Hostal del Vilar es 
va tornar a celebrar, amb certa 
normalitat, el passat 28 de se-
tembre. Després de la suspensió 
de l’any passat, i encara en una 
situació de pandèmia, l’assistèn-
cia de públic al llarg del dia va ser 
de gairebé 1500 persones, segons 
explica l’organització, dada que 
corrobora el fet que segueix sent 
una de les fires referents a Cata-
lunya.

La jornada va anar desenvolu-
pant-se com es feia abans de la 
pandèmia, si bé és cert que es va 
haver de prescindir d’alguns dels 
actes més tradicionals, com és el 
dinar de la Fira i el ball a càrrec de 
Jordi Bruch. Tot i això l’ambient 
festiu, malgrat ser un dimarts, va 
ser la nota dominant. Les parades 
de productes locals van permetre 
als visitants, del Lluçanès i de 
fora, descobrir tot allò que es cou 
a la comarca. om anys anteriors 
no hi van faltar les exposicions de 
maquinària agrícola ni de bestiar. 
El punt musical, tot i que sense 
ball, el van posar el grup d’acor-
dionistes del Lluçanès que van 

FIRA DE L’HOSTAL

SANT FELIU SASSERRA
Per_ Carolina Font Usart

passejar-se per la fira fent sonar 
els seus diatònics.

La jornada tècnica, que fa anys 
s’organitza paral·lelament a la 
Fira, enguany es va traslladar al 
dia 29 i en format virtual. El tema 
d’aquest any va ser el sector lacti 
i els reptes i oportunitats que té 
al davant. Una vintena de parti-
cipants van seguir la jornada que 
va començar amb la benvinguda 
de Josep Pujol, alcalde de Sant 
Agustí de Lluçanès. A continua-
ció, Xavier Barniol, director tèc-
nic del Consorci del Lluçanès, va 
presentar el projecte de la format-
geria col·lectiva i l’obrador comu-

nitari del Lluçanès, una eina que 
volen que esdevingui un mecanis-
me més pel desenvolupament ru-
ral. Tot seguit, va començar una 
taula d’experiències i iniciatives 
actuals entorn el sector lacti on 
es van visibilitzar diferents inici-
atives com la del portal “La bona 
llet”, que desenvolupa l’Associació 
Interprofessional Lletera de Ca-
talunya, on fomenten el consum 
responsable de la llet i els pro-
ductes lactis. I també el treball 
que estan fent des de l’Associació 
Catalana de Ramaders i Elabora-
dors de Formatge Artesà, entre 
d’altres.//

L’actuació dels Havanerus al pati del Casal d’Olost// F: CONSORCI

Olost acull la Trobada de Casals de la Gent gran del Lluçanès

La setena Trobada de Casals i 
Associacions de gent gran del Llu-
çanès va reunir representants d’Al-
pens, La Torre, Olost, Perafita i 
Sant Bartomeu del Grau, al passat 
dos d’octubre a Olost.

Una seixantena de persones van 
participar en la jornada que va ar-
rencar de bon matí amb una visita 
guiada l’Espai Perot Rocaguinarda, 
on els van explicar la història del 
bandoler més conegut del Lluçanès 
i també la vida i les trifulgues dels 
lluçanesos d’entre finals del segle 
XVI, principis del XVII. Un cop 
acabada la visita van passejar-se 
pel poble descobrint les històries 

GENT GRAN

OLOST
Per_ Carolina Font Usart

d’alguns punts emblemàtics com 
l’església de Santa Maria, el carrer 
Berga o l’ermita de Sant Adjutori.

Amb la gana feta van tornar cap 
al Casal on els esperava una fide-
uà i pollastre amb gambes. Abans, 
l’alcalde d’Olost, Josep M. Freixa-
net, els va anar a rebre per donar 
la benvinguda. La música dels 
Havanerus de l’Esquirol va acabar 

d’amenitzar la jornada. Amb un 
repertori d’havaneres, però també 
alguna sardana que es va colar per 
allà al mig, van posar punt final a 
la trobada d’enguany. Tots els par-
ticipants es van emplaçar a seguir 
mantenint les trobades anuals i 
que aquestes siguin itinerants en-
tre els diferents municipis del Llu-
çanès.//
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Reparen 8 km de 
vorals de la C-62

La Generalitat ha treballat durant els darrers 
mesos en la conservació i reparació d’una desena 
de marges en un tram de 8 quilòmetres de la C-62, 
l’eix del Lluçanès, que comprèn els municipis de 
Sant Bartomeu, Oristà i Muntanyola. Els treballs 
han tingut un cost de prop de 200.000 euros, a 
càrrec del Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori, i han consistit en 
l’estabilització de talussos, reparacions de malla i 
neteges de vorals i cunetes.// FVC

OBRES

L’oficina del BBVA a Olost prestant servei aquest dimarts al matí.// F: PASENSI 
Un dels marges reparats a Alboquers.// F: CFU

Tanca l’oficina del BBVA a Olost

L’única oficina bancària que 
queda a Olost, que pertany al 
BBVA, tancarà les portes el prò-
xim 17 d’octubre. A partir d’aquell 
moment, el veinat d’Olost i d’al-
tres pobles de la comarca, que 
tenien aquesta oficina com a re-
ferència, hauran de dirigir-se a 
l’oficina de Prats, i els treballa-
dors de l’oficina seran recol·locats 
a altres punts del territori.

Els clients d’aquest banc, fa 
unes setmanes, van rebre un cor-
reu electrònic de la companyia on 
se’ls avançava el tancament de 
l’oficina, però el manteniment del 
servei de caixer automàtic. Tot i 
el tancament, i com passa a al-
tres pobles, un parell de dies a la 
setmana un agent comercial del 
BBVA estarà a l’oficina per resol-
dre dubtes i ajudar a fer algunes 
operatives, malgrat molt limita-
des.

El tancament de les oficines 
bancàries, cada cop més habitu-
al, respon a l’aposta del sector per 
potenciar la banca en línia, dei-
xant sense servei personalitzat i 
dificultant l’accés a les persones 
més grans amb menys facilitats 
tecnològiques.

EL DECLIVI DE LES OFICINES 
BANCÀRIES A LA COMARCA
Amb aquest nou tancament, ja 

no quedarà cap poble amb ofici-
nes bancàries d’atenció presen-
cial, a excepció de Prats de Llu-
çanès on a més del BBVA també 
hi ha CaixaBank. Enrere queden 
aquells anys on a gairebé tots els 
pobles del Lluçanès hi havia una 
o dues caixes que donaven servei 
als veïns.

A Olost, per exemple, fa menys 
de quinze anys hi havia 4 ofici-

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

nes de diferents bancs o caixes: 
el BBVA, Caixa Manlleu, Caixa 
Catalunya i el Banco Popular. 
A partir d’aquest octubre només 
hi quedarà un caixer automàtic 
i unes hores de servei puntual 
setmanal. Aquest fet ha passat a 
Olost i a molts d’altres pobles del 
Lluçanès, i d’arreu.

Abans del 2010 a gairebé a 
cada municipi de la comarca hi 
havia una o dues oficines d’algu-
na caixa d’estalvis que donava 
servei al veïnat: Caixa Catalu-
nya, Caixa Manlleu, Caixa Man-
resa i La Caixa eren les que te-
nien més presència a la comarca. 
A finals del 2010 van començar 
les fusions entre aquestes caixes 
d’estalvis per superar la crisi fi-
nancera que havia començat uns 
anys abans.

Així a Sant Bartomeu, Oristà, 
la Torre i Olost que fins al 2010 hi 
havia oficines de Caixa Manlleu, 
a principis del 2011 van passar a 
ser d’UNNIM, després de la fusió 
d’aquesta amb Caixa Sabadell i 
Terrassa. A finals del 2011, des-
prés de rebre una injecció de més 
de 500 milions d’euros de l’Estat, 
UNNIM va sortir a subhasta. El 
7 de març del 2012 el BBVA va 
comprar UNNIM per només un 

La comarca és queda només amb dues oficines 
bancàries, les dues a Prats de Lluçanès

euro. Aquest moviment, i la con-
següent reestructuració, va supo-
sar el tancament de les oficines 
de la Torre i Oristà, i la d’Olost 
(per duplicitat). L’oficina de Sant 
Bartomeu va aguantar alguns 
anys més, fins al 2018.

Per altra banda, la fusió de 
Caixa Catalunya, Caixa Manresa 
i Caixa Tarragona va donar pas a 
CatalunyaCaixa, que a principis 
del 2011 tenia 7 oficines al Lluça-
nès (Olost, Prats, Sant Boi, Sant 
Feliu Sasserra, Perafita, Santa 
Eulàlia i Alpens). I això tenint en 
compte que amb la fusió s’havien 
tancat tres oficines que quedaven 
duplicades: una a Prats, una a 
Sant Feliu i una a Sant Boi. El 
2014 BBVA va comprar Catalu-
nyaCaixa. Durant els primers 
anys de CatalunyaCaixa ja es 
van tancar les oficines de Perafi-
ta, Alpens i Sant Eulàlia, i amb 
l’absorció per part del banc basc, 
també van tancar les oficines de 
Sant Feliu i Sant Boi. Ara ha es-
tat el torn d’Olost.

Així ara, a més de les dues ofici-
nes de Prats, a Olost, Sant Barto-
meu, Sant Feliu i Sant Boi també 
hi ha servei de caixer automàtic 
i unes hores d’atenció al públic 
amb un agent autoritzat.//

El veïnat de Sant 
Martí escull com s’ha 
de cobrir la pista 

L’Ajuntament de Sant Martí ha consultat al 
veinat del poble per escollir quina de les dues 
opcions presentades era la millor per cobrir la 
pista poliesportiva municipal.

La proposta guanyadora, que es va donar a 
conèixer aquest dimarts, ha tingut el suport 
del 61% dels vots, i consisteix en una coberta 
a dues aigües, amb una estructura metàl·lica 
i de fusta. El cost aproximat de les obres serà 
de 150.000 € i es vol finançar a través del Pla 
General d’Inversions de la Diputació de Barce-
lona. Segons explica Ramon Padrós, al llarg del 
2023 l’obra hauria d’estar finalitzada. La con-
sulta celebrada la setmana passada, ha tingut 
una participació del 37.5%, més d’un terç de la 
població.// CFU
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Els versots, el passaferes i la Dansa 
vesteixen Alpens de Festa Major

Si alguna cosa té de bo que s’aca-
bi l’estiu és que arriba la Festa 
Major d’Alpens. I tot i que la pan-
dèmia ha marcat, encara, gran 
part de la programació, els veïns i 
veïnes van poder gaudir d’una fes-
ta major amb activitats per a tots 
els gustos.

Com sempre, els versots van 
ser els protagonistes de la Festa 
Major. Enguany es van fer dues 
passades de  versots, una el dijous 
i l’altre el dissabte, amb un ple ab-
solut cada dia. Una de les novetats 
d’aquesta edició va ser el concert 
de divendres a la tarda a la terras-
sa del Casino, que va ser el preludi 
al Passaferes de la nit, que a ritme 
de xaranga van passejar-se pels 
carrers alpensins.

El dissabte arrancava amb l’es-
pectacle de la Senyora Bombolles, 
que precedia una altra de les no-
vetats d’enguany: un vermut elec-
trònic que va aplegar veïns i visi-
tants a la fresca de la terrassa del 
Casino. L’endemà, i per no perdre 
el costum, la cobla La Principal 
de Berga amenitzava de nou el 

ALPENS
Per_ Carolina Font Usart

vermut a la terrassa del Casino. 
Aquest cop amb una sorpresa, i és 
que en Ramon Sabata, històric con-
trabaix de la cobla, i la seva filla M. 
Àngels, encarregada del flabiol i el 
tamborí, anunciaven que, després 
de gairebé trenta-cinc anys tocant 
a la Festa Major d’Alpens, aquella 
seria la seva darrera actuació per-
què es jubilaven. La notícia va aga-

far per sorpresa als alpensins i a la 
tarda, un cop finalitzada la dansa 
alpensina musicada per la matei-
xa cobla, els dos pabordes van fer 
entrega dels seus rams a pare i fi-
lla visiblement emocionats. No van 
ser els únics que van tenir  rams 
dels pabordes. També els van re-
bre Josep Miquel Casademunt i la 
Pepeta de la Fonda.//

L’1 d’octubre arriba al 
quart aniversari

Amb un ambient clarament més tranquil que el 
de les tardors anteriors, el primer d’octubre de 2017 
va complir la setmana passada el seu quart any. El 
referèndum es va reivindicar en molts punts de Ca-
talunya amb concentracions i actes per denunciar 
la repressió que va viure el poble durant aquella 
jornada. A Prats, el Consell Local per la República 
va organitzar, el 30 de setembre, una taula rodona 
amb Txevi Buigas, un dels imputats en l’anomena-
da causa Judes. El folguerolenc és un dels nou in-
dependentistes que la matinada del 23 de setembre 
de 2019 van ser detinguts en una operació on van 
participar més de mig miler d’agents de la Guàrdia 
Civil. El motiu de l’arrest era una falsa acusació de 
terrorisme que els va mantenir a presó durant tres 
mesos i que els ha portat a viure un procés judicial 
que, encara avui, arrosseguen. Abans del col·loqui, 
el Consell va projectar el documental ‘De matina-
da’, que narra la guerra bruta que van viure tots 
ells durant l’operatiu policial. Justament aquell 
dia, Buigas estava citat a declarar als jutjats de Vic 
en un tràmit de la mateixa causa.// JBE

La taula rodona amb Buigas.// F: ANC LLUÇANÈS

Ballant la dansa alpensina.// F: LLSURI - DALPENS.COM 

PROCÉS

CULTURA
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Foto conjunta dels Estelladors de Prats i els Cremats d’Olost a l’Alguer.// F: AAS

Els Cremats d’Olost i els Estelladors 
de Prats presents a l’Aplec de l’Alguer

La colla de diables Els Cre-
mats d’Olost i la colla de Bas-
toners Estelladors de Prats de 
Lluçanès van participar en la 
trenta-tresena edició de l’Aplec 
Internacional de cultura popular 
catalana organitzat per l’Associ-
ació per la Difusió del Folklore 
(Adifolk), que enguany tenia com 
a seu la ciutat de l’Alguer.  Va 
ser el cap de setmana del 24, 25 i 
26 de setembre.

L’Aplec és el punt de trobada 
de diferents grups representants 
de la cultura catalana: bastoners 
i estelladors, geganters, sarda-
nistes, colles d’esbart, de ball de 
gitanes, diables, entre d’altres. 
En total prop d’una quarantena 
de grups catalans van despla-
çar-se a l’illa de Sardenya du-
rant l’últim cap de setmana de 
setembre.

Els dos grups lluçanencs, que 
ja havien participat en altres 
edicions de l’Aplec – Els Cremats 
ho van fer el 2009 a Luxemburg, 
el 2010 a Cracòvia, i el 2013 a 
Verona; i els Estelladors van ser 
l’any 2015 a Torí i un any després 
a Perpinyà – van sortir en expe-
dició dijous 23 de setembre a la 
tarda cap a Barcelona per pujar 
al vaixell que els portava a  l’illa 
de Sardenyanya. A l’embarcació, 
gairebé exclusiva per a catalans 
que participaven a l’Aplec, ja es 
van viure moments de gresca al 
ritme de les gralles i els tabals.

PROTAGONISME INESPERAT DE 
PUIGDEMONT
El mateix dijous al vespre va 

saltar la notícia que l’expresi-
dent Puigdemont havia estat 
retingut i que passaria una nit 
a presó després d’aterrar a l’illa 
de Sardenya, on es desplaçava 
per assistir a la trobada. La no-
tícia va ser rebuda amb sorpresa 
pels passatgers del vaixell que 
van veure com la trobada, sense 
haver començat, anava acompa-
nyada de polèmica.

Totes les colles participants 
van arribar divendres a l’Al-
guer. De cop, la ciutat sarda va 
estar dominada pel català, llen-
gua que encara es conserva i és 
parlada per força algueresos (a 
l’Alguer es parla el dialecte al-
guerès) però que no és oficial ni 
vehicular. Àngel Maresca, can-

L’ALGUER
Per_ Lluc Corominas Peraire

tant conegut com a “Lo Barber” 
i amb amistats al Lluçanès, as-
segurava que ell sempre parla 
en alguerès “i si no m’entenen, 
continuo parlant amb alguerès” 
reiterava. Un altre alguerès de 
nom Joan Miquel assegurava 
que l’alguerès ja és minoritari 
a la ciutat, però que es conser-
va de generació en generació en 
aquelles famílies que es té com 
a llengua prioritària. A la tarda 
de divendres es celebrava l’acte 
institucional de recepció de tots 
els participants, en què s’hi espe-
rava Carles Puigdemont, ja fora 
de la presó, però que no va pre-
sentar-s’hi. El mateix divendres 
a la nit els grups van fer l’acte de 
presentació al Passeig Marítim, 
epicentre de l’Aplec.

DOS DIES DE CULTURA CATALA-
NA AL CARRER
L’endemà al matí els carrers 

de l’Alguer estaven a vessar per 
la cercavila de totes les colles 
participants. Els petits carrers 
del centre de la ciutat catalana 
de Sardenya es van transformar 
en llaunes de sardines on els di-
ferents grups es van convertir en 
un atractiu més de la ciutat que 
els curiosos no van dubtar en fo-
tografiar per tenir-ne un record. 
Dissabte a la tarda els bastoners 
de Prats van fer la seva primera 
actuació en una mostra de dan-
ses tradicionals catalanes, junta-
ment amb les colles d’esbart i de 
balls de gitanes. A la nit es va ce-
lebrar l’acte central de l’Aplec: la 
Festa Major. Totes les colles van 
actuar, també els bastoners pra-
dencs, i van mostrar la cultura 
catalana en un Passeig Marítim 
que era un bullici de gent. Els 
Cremats d’Olost, juntament amb 
les colles de Vila-Seca i del barri 

Les colles van participar a la trobada de cultura catalana que va agafar 
ressò arran de la detenció de l’expresident Puigdemont

de Ca n’Aurell de Terrassa van 
tancar l’acte amb l’espectacle 
de foc. La festa va acabar amb 
l’eufòria dels tirabols amb tots 
els grups ballant a la zona habi-
litada per fer els espectacles. A 
l’acte hi van assistir els polítics 
catalans desplaçats a l’Alguer: el 
president Aragonès, la presiden-
ta del Parlament Laura Borràs i 
el vicepresident Puigneró, entre 
d’altres, i també hi va ser pre-
sent, aquesta vegada sí, Carles 
Puigdemont.

Diumenge es va portar a terme 
la colenda. Al matí, els pradencs 
van participar al “matí basto-
ner”, i al vespre, de nou van ac-
tuar tots els grups de l’Aplec. 
Per la seva banda, els bastoners 
de Prats – amb els de Peramo-
la, Rajadell i Salou- van ballar 
el Ball de l’Ara i Sempre, dansa 
que ballen totes les colles pre-
sents juntes i que serveix com a 
cloenda dels actes. Per acabar, 
els diables van representar una 
bandera catalana i una italiana 
amb bengales i la bogeria dels 
tirabols van posar punt final al 
cap de setmana de cultura cata-
lana.

Dilluns va ser dia de descans 
i dimarts totes les colles van 
emprendre el viatge de tornada 
ben d’hora al matí. Al vaixell, les 
gralles i els tabals no van deixar 
de sonar durant les gairebé ca-
torze hores de viatge. La coberta 
es va convertir en una gran festa 
on s’hi van ballar diverses dan-
ses populars, entre elles, el Con-
trapàs. Ivan Besora, president 
d’Adifolk, valorava l’Aplec de 
l’Alguer com “un dels millors que 
s’han fet”. El bon ambient que 
hi havia a la tornada constata-
va aquest èxit, d’un dels aplecs, 
això segur, més mediàtics.//

CULTURA

Sembla que, de mica en mica, anem tor-
nant a una certa normalitat. Em referei-
xo al tema pandèmia. És evident que la 
covid-19 no ha desaparegut i que a hores 
d’ara comencem a tenir clar que hi conviu-
rem durant un temps –la incògnita és saber 
quant de llarg serà–, però almenys en part 
hem recuperat algunes de les activitats que 
abans eren habituals: trobades familiars, 
quedades amb amics, concerts, excursions, 
teatres, viatges, xerrades, cursos, fires, ex-
posicions, festes... Amb mesures i precauci-
ons, això sí, i encara amb uns formats que 
ens recorden que estem en una situació 
d’excepcionalitat.

Penso que deu ser perquè durant un 
temps força llarg no ho vam poder fer, que 
ara gaudeixo molt més d’aquests moments 
i activitats. És allò de valorar les petites co-
ses de cada dia. Quan ho tens tot a l’abast, 
massa sovint no dones importància a les 
coses.

La pandèmia ha servit també per valo-
rar la vida fora de les ciutats. L’interès per 
anar a viure a pobles, que patien –i segura-
ment en molts casos encara pateixen– un 
progressiu envelliment de la població i un 
conseqüent despoblament, s’ha disparat. 
Ostres, ja té nassos que hagi estat a cau-
sa d’una emergència sanitària que la gent 
hagi vist que és molt més bonic i saludable 
viure envoltat de camps i boscos! Ironies a 
part, cal dir també que les noves tecnologi-
es i els avenços en les telecomunicacions hi 
han ajudat. Disposar d’un ordinador i una 
connexió a Internet fa que la ubicació sigui 
en moltes de les feines d’avui dia un tema 
secundari. Sí, és això del teletreball del 
qual tant es parla últimament. I potser és 
per això que penso que en ple segle XXI és 
inadmissible que al món rural encara mas-
sa sovint hi hagi problemes en el subminis-
trament de serveis bàsics com són la llum, 
l’aigua, la telefonia i internet.

Coneixem les implicacions que té la co-
vid en el present i potser comencem a in-
tuir les que tindrà en un futur no llunyà. 
Però, i més enllà? Com serà el món quan 
els infants d’avui dia siguin adults? Fa cosa 
d’un any i mig, quan tots estàvem confinats 
a casa, pensàvem que el món canviaria a 
millor i que, sens dubte, seríem més feliços. 
A hores d’ara, em sembla que ja veiem que 
això no anirà ben bé així. Almenys no hi es-
tem pas encaminats. Però mai es pot perdre 
l’esperança, potser encara som a temps de 
canviar-ho. I si valorem una mica més les 
petites coses de cada dia?//

Anna GORCHS FONT

Les petites coses 
de cada dia

LA COLUMNA
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LA VINYETA, per Adrià Davins

Una desena de formatgers d’arreu de Catalunya 
reivindiquen a Olost el formatge de pastor

Una desena de formatgers van 
aplegar-se a Olost diumenge pas-
sat en motiu de la Fira del for-
matge i llet cura, que enguany ce-
lebrava la setena edició. Des del 
matí i fins a mitja tarda, més d’un 
centenar de persones van passe-
jar per la plaça Major i van poder 
tastar i comprar els productes.

L’acte va ser el punt de trobada 
de pastors formatgers de diversos 
llocs del país: des de Meranges, 
a la Cerdanya, fins a Vilanova 
de Meià a la Noguera, passant 
pel Montseny, Osona o la Nou 
de Berguedà, fins a explotacions 
del poble com Reixagó. I és que 
enguany la Fira va servir per ofi-
cialitzar l’Associació de Pastors i 
Pastores formatgeres dels Països 
Catalans, ja presentada a la Fira 
de Santa Tecla de Berga, “nas-
cuda per marcar la diferència” 
tal com manifesta Carla Novella, 
pastora formatgera propietària 

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

de la Formatgeria La Cabreria, 
de Santa Maria d’Oló.

L’entitat ha nascut per donar 
valor al formatge de pastor que 
és aquell elaborat exclusivament 
amb la llet del mateix ramat. A 
part d’aquesta premissa, per en-
trar a l’Associació, cal complir dos 
requisits més: que el ramat pas-
turi més de quatre hores al dia 
i que el pastor sigui l’elaborador 
del formatge. A més es fixa un 
límit de caps de bestiar: seixan-
ta en el cas de les vaques, i tres-
cents per les ovelles i cabres.

“El fet que la gent pugui veure 
el producte, tastar-lo i parlar amb 
qui l’elabora, el sua i el remena, 
és fonamental perquè puguem 
traslladar tota la informació que 
volem i que la gent ho conegui” re-
calca Novella sobre la importàn-
cia de fires com la d’Olost a l’ho-
ra de poder reivindicar el treball 
que fan.

Paral·lelament, també es va 
celebrar el tast de productes ela-
borats al poble, Bocins d’Olost. 

L’acte va comptar amb una cin-
quantena de persones, entre els 
dos torns, que van poder gaudir 
de diferents productes de denomi-
nació d’origen olostenca. Bocins 
d’Olost s’emmarcava dins dels 
actes del Benvinguts a Pagès, la 
iniciativa anual que serveix per 
acostar l’activitat del sector pri-
mari d’arreu del país al públic.

L’edició de la Fira del formatge i 
llet crua d’Olost d’enguany va ser 

L’ambient a la fira durant el matí de diumenge.// F: LAIA TURIGAS

tot un èxit, segons qualifica l’ela-
boradora d’Oló, Carla Novella. Es 
mostra sorpresa per la gent que 
va acostar-s’hi, i alleugerida per-
què la pluja va respectar la troba-
da. A part dels làctics, també es 
va poder adquirir i gaudir de les 
cerveses Kibus d’Olost, així com 
els vins elaborats per l’humorista 
i enòleg Carles Xurigera, al celler 
del Mas Patiràs, al Baix Empor-
dà.//

Un tast de 
productes 
elaborats 
a Olost va 

acompanyar 
la fira
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La Sussi i Cal Janet, tancant etapes

Dos comerços històrics de 
Prats han començat la tardor 
amb canvis. Per una banda, la 
família Borralleras Estruch va 
anunciar fa uns dies, a través de 
les xarxes socials, que feien un 
pas al costat i s’acomiadaven de 
Cal Janet. A partir d’ara Ferran 
Molina, a qui van desitjar sort i 
encerts, agafarà el relleu.

En una emotiva nota han do-
nat les gràcies a tots els clients 
que han passat per Cal Janet al-
guna vegada. I també a totes les 
treballadores, especialment a la 
Montse, que seguirà en aquesta 
nova etapa.

Per altra banda, l’Assumpció 
Ribera, més coneguda com a 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

La Carme, la Montse, la Maria i el Xavier de Cal Janet a la botiga// F: JBE 

La pandèmia, sota 
mínims al Lluçanès

Un detingut a Olost en un 
operatiu contra la 
delinqüència organitzada

La pandèmia segueix a la baixa i així ho demostren 
les dades de contagis, que segueixen sota mínims 
també a la comarca. En els darrers quinze dies, des 
del 20 de setembre, els serveis sanitaris tan sols han 
detectat dos casos positius a Prats i un a Sant Barto-
meu del Grau, unes dades que van en la línia de les 
que hi va haver ja a principis de setembre. La primera 
setmana, de fet, no es va detectar ni un sol cas positiu.

La millora de la pandèmia i l’elevat percentatge de 
vacunació han portat la Generalitat a tancar la majo-
ria dels punts massius de vacunació, com ara el que es 
va instal·lar al recinte del Sucre de Vic. A partir d’ara, 
els CAP tornaran a ser els protagonistes de l’admi-
nistració de dosis, amb l’objectiu d’arribar al segment 
de població que fins ara no s’ha vacunat. També serà 
l’atenció primària la principal responsable d’adminis-
trar les terceres dosis de reforç: ja s’ha administrat a 
les residències i a partir del 25 d’octubre la rebran els 
majors de 70 anys.// FVC

COVID

SUCCESSOS

Un ampli desplegament d’agents de la Guàrdia 
Civil van desplaçar-se el passat dimecres dia 29 
de setembre a la carretera de Gironella d’Olost 
en el marc d’un dispositiu contra la delinqüèn-
cia organitzada. Malgrat que el cos policial evita 
donar-ne més detalls perquè la investigació se-
gueix en marxa i està sota secret d’actuacions, 
l’etiqueta de violència organitzada és la que uti-
litza la policia per referir-se a grups de persones 
que es dediquen a activitats il·lícites com ara el 
tràfic de drogues. Des del mateix carrer es podia 
veure com els agents van accedir en un edifici 
on hi hauria hagut almenys un detingut, veí del 
poble.//Red.

NOTÍCIES

Fa molts anys que persones científiques i 
economistes ens alerten de l’esgotament de 
les matèries primeres que han fet possible el 
creixement desorbitat dels països mal anome-
nats “desenvolupats”. Aquesta font increïble 
d’energia, el petroli, que ha fet possible un 
creixement exponencial de les indústries i ens 
ha portat a normalitzar un món globalitzat, ja 
fa anys que ha arribat a un punt sense retorn. 
Els pous s’estan esgotant i cada vegada és 
menys rendible extreure’n. Aquest fenomen 
arrossega a totes les indústries que depenen 
dels seus productes (gasolina o gas butà), però 
també de tots els seus derivats: teles sintèti-
ques; plàstics; detergents, pintures i cosmè-
tics; productes alimentaris com conservants o 
potenciadors del sabor; i el que més ràpida-
ment patirem: la indústria dels fertilitzants 
químics, plaguicides, fungicides i herbicides. 
Hem creat una indústria alimentària enor-
mement petrodepenent que ja està vivint les 
primeres conseqüències d’aquest esgotament. 
La major part dels nostres aliments depenen 
de productes químics i han necessitat enor-
mes quantitats de petroli per a moure grans 
maquinàries i ser transportats a milers de 
quilòmetres. Les dues principals indústries 
europees de fertilitzants (derivats del gas na-
tural) han hagut de parar la seva producció 
per l’augment dels preus i aquestes parades 
tindran conseqüències directes en l’agricultu-
ra, la ramaderia, la indústria cervesera i totes 
aquelles empreses que depenent directament 
o indirectament del gas natural.

Com afecta les nostres butxaques? Aug-
ment dels preus de l’electricitat, el gas, els 
productes de neteja, la carn i els cereals in-
dustrials, els pelets i moltes matèries prime-
res de primera necessitat.

Aquesta informació és essencial per a poder 
prendre decisions a l’hora de consumir, per tal 
de poder potenciar i reforçar aquelles alterna-
tives a les indústries petrodepenents. Exigir 
que es deixin d’utilitzar productes químics per 
a produir els nostres aliments ja no és només 
qüestió de salut o responsabilitat ecològica, 
aquesta manera de produir està començant 
a ser física i econòmicament insostenible. De-
manem productes d’agricultura ecològica i re-
generativa, carn de proximitat de ramaderia 
extensiva, mètodes de calefacció amb llenya 
no transformada, productes de neteja i d’higi-
ene no químics. Saber quines conseqüències 
té la nostra manera de menjar, moure’ns o es-
calfar-nos ja no té només a veure amb el canvi 
climàtic; comencem a adaptar la nostra vida a 
tot el que aquesta crisi ecosocial i econòmica 
ens està evocant perquè ja no cal obrir gaire 
els ulls per a veure les orelles al llop.//

Ariadna TREMOLEDA

Veiem les
orelles al llop

ALTERNATIVES EN ACCIÓ

CELEBRACIÓ

La Primitiva Cabanas 
de Sant Boi de Lluçanès
compleix 100 anys

La Primitiva Cabanas Terricabres va néixer 
un 30 de setembre del 1921 a la Gleva, on va 
passar gran part de la seva vida. La petita de 
tres germans va aprendre, des de ben joveneta, a 
valdre’s per ella mateixa. Arriada com ella sola, 
explicava que amb catorze anys se saltava els 
controls dels militars per poder portar el racio-
nament a una tia que tenia a Vic.

Es va casar, quan tenia gairebé quaranta anys, 
amb el Pau Canadell i va pujar a viure a Sant 
Boi, a Cal Peret Pau. Des d’aleshores que hi viu, 
i és en aquella casa on va tenir els seus fills i on 
hi han crescut els seus nets. I va ser precisament 
la seva neta, Marta Canadell, regidora del con-
sistori sant boienc, que el dia del seu centenari 
li va fer entrega de la medalla de la Generalitat 
i dels obsequis amb què l’Ajuntament i l’associa-
ció El Roure la va homenatjar.// Red.

Marta Canadell i Montse Tello entregant la medalla a la Primitiva.//F: AJSANTBOI

Sussi, arriba a l’edat de jubila-
ció i per aquest motiu, i després 
de 36 anys, tanca les portes de 
la Perfumeria Sussi que va obrir 
el 1986 al carrer Major. Aquesta 
va ser la primera perfumeria del 

Lluçanès, i des d’alhesores, la 
Sussi s’ha mantingut al peu del 
canó per satisfer les necessitats 
dels clients que durant aquestes 
tres dècades han passat per la 
botiga.//
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OPINIÓ / ESPORTS

MOTOR

CARTA

Joan Roma i Cunill
Borredà

Fa tres mesos vam demanar, 
via Parlament, quines intencions 
tenia la Generalitat respecte a 
finalitzar la restauració del Mo-
nestir de Sant Pere de la Portella 
(La Quar). En la resposta que ens 
ha donat la consellera de Cultu-
ra, fa constar que entre 1984 i 
2013, es van destinar 938.401,10 
euros a la restauració del conjunt 
monumental.

Segons ella, falten 442.574 eu-
ros per acabar-la i poder fer visi-
table el monument, i que aques-
tes obres es faran entre 2021 i 
2025. El 2021 el tenim a punt 
d’acabar de manera que haurem 
de supervisar i controlar que hi 
hagi partida en els pressupostos 
de l’any vinent o dels propers. Ho 
controlarem i ho exigirem.

Mentrestant, vull fer constar 
que em semblen poc ben inver-
tits els 938.000€, a la vista de 
com està el conjunt i molt espe-
cialment la part del Monestir. 
Fa anys que es troba abandonat, 

442.574€ per acabar la 
restauració de La Portella

i s’han deixat fer malbé algunes 
parts que s’haurien d’haver pro-
tegit. I és que recordo quan tot el 
conjunt encara estava viu i actiu, 
tot i que el claustre servia d’es-
table per les vaques, però millor 
això que tenir-lo tancat i abando-
nat.

També vull recordar que a 
principis dels 80 la Diputació de 
Barcelona estava disposada a in-
tervenir, i va ser per l’interès de 
la Generalitat, de fer-ho ella, que 
es va retirar. Aquesta decisió va 
fer que es comencés tard i ma-
lament. Ara, estem com estem, 
i cal esperar que en els anys vi-
nents, s’hi facin les obres defini-
tives per deixar-lo en condicions 
de ser visitat. Vull recordar que 
és un Bé Cultural d’Interès Naci-
onal (BCIN) des de 2010. Si tot es 
fa com cal, podrem oferir aquest 
conjunt com una de les visites in-
teressants de la comarca del Ber-
guedà a tocar de la del Lluçanès.

Per mitjà del Grup Parlamen-
tari Socialista – Units per Avan-
çar, i del diputat Cristòfol Gime-
no, estarem atents al compliment 
de la promesa feta.//

La tercera edició de la FIA Cross 
Car Academy es va celebrar a 
Maggiora (Italia), el jove pilot olos-
tenc va quedar en setena posició. 
La cita va estar marcada per un 
petit incident al final del meeting 
quan, en una sortida “falsa”, un 
dels pilots va tocar el vehicle de 
Membrado deixant-lo sense una 
de les rodes posteriors. Membrado 
va poder reparar el vehicle i aca-
bar, d’aquesta manera, la cursa 
final. Relegat a l’última posició va 
aconseguir escalar fins a la setena, 
superant cinc rivals, i salvant així 
21 punts.

Des del warm-up inicial ja es 
veia que la lluita entre pilots se-
ria molt renyida, ja que a cinc dels 
pilots només els separaven unes 
poques dècimes. Membrado fins al 
final va estar entre aquests cinc. 
De fet, a la warm-up inicial va 
aconseguir el millor temps de tots 
els pilots, 48”534. Membrado, que 
va aconseguir baixar el seu corno 
fins a 47”782, no en va tenir prou 

Gil Membrado lidera el trofeu 
europeu FIA Cross Car Academy

i el jove pilot belga Kove Pauwels 
va ser més ràpid, amb un crono de 
46”468 (únic pilot que va aconse-
guir baixar dels 47”).

Amb aquesta setena posició, 
Gil Membrado, segueix líder del 
FIA Cross Car Academy Trophy 
2021 amb 88 punts, seguit del pi-
lot francès Etan Peppujol amb 87 
punts.

L’olostenc ja ha posat rumb a 
Lituània on participarà al Ral·li 
Aukštaitija.//

El Pradenc rescata un 
punt en l’últim sospir al 
camp del Voltregà (2-2)

El sènior masculí del F.C. Pra-
denc aconsegueix empatar a St. 
Hipòlit de Voltregà després d’un 
partit molt igualat en el qual els 
locals van tenir la victòria a tocar, 
però un gol en el temps de des-
compte va permetre als blaugra-
nes evitar la derrota i sumar un 
punt molt valuós.

El primer temps va ser de do-
mini pradenc, mostrant una bona 
imatge i, a més, anotant el  0-1  a 
botes de Gerard Baroy just abans 
del descans. A la segona meitat la 
iniciativa va canviar de bàndol, i 
va ser el Voltregà l’equip que va 
disposar de les millors ocasions. 
De fet, els santhipolencs van cap-
girar el marcador amb dos gols, 
que van pesar com una llosa a les 
files blaugranes. Tanmateix, el 
Pradenc no va tirar la tovallola i, 
ja en temps de descompte, va em-
patar gràcies a una diana de Marc 
Codinach. 

En el debut a casa davant el 
C.E. Moià, l’equip blaugrana va 
atropellar el seu rival, foradant 
la porteria visitant fins a quatre 
vegades i mantenint la seva sense 
encaixar cap gol. El primer, que 
va arribar just després de comen-
çar el partit, el va anotar Jordi 
Bartrons. En el segon temps, el 
mateix Bartrons es va encarre-
gar de col·locar el 2-0 i d’assistir 
Gerard Codina en el tercer. Final-
ment, Jordi Camprubí va tancar 
la golejada a falta de 15 minuts 
pel final, segellant una victòria de 
prestigi en l’estrena davant d’un 
bon nombre d’espectadors, que 
van fer costat a l’equip durant els 
90 minuts.

El calendari inicial de Tercera 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

Catalana no ho està posant gens 
fàcil a l’equip de Joan Flores, ja 
que en les dues visites a fora de 
casa s’ha enfrontat a dos rivals di-
rectes per assolir les primeres po-
sicions, i en el debut a casa va re-
bre un Moià que només ha perdut 
un partit, precisament contra el 
Pradenc. A més, per acabar-ho de 
rematar, aquest proper diumenge 
dia 10 el Municipal de Prats rebrà 
l’únic equip que ha guanyat tots 
els partits que s’han disputat, un 
Roda de Ter que és líder en so-
litari amb 9 punts. El Pradenc, 
doncs, s’aferra a la solidesa que 
ha demostrat quan juga davant 
el seu públic per sumar la segona 
victòria de la temporada que el re-
llanci a la part capdavantera de la 
classificació.

EL PRADENC FEMENÍ COMENÇA 
LA LLIGA 

Les blaugranes debutaran a la 
competició aquest dissabte dia 9 a 
les 16:00h al Municipal de Prats, 
on rebran la visita del C.E. Llava-
neres. Durant la pretemporada, 
les futbolistes que dirigeix Boris 
Makanaki han mostrat un gran 
nivell. En l’últim assaig, disputat 
el passat dissabte dia 2, l’equip 
pradenc va sumar un nou triomf, 
en aquest cas davant l’Alt Ber-
guedà per 2 gols a 1. Les golejado-
res locals van ser Judit Fumanya 
i Maria Bartrons.//

Els blaugranes, que van imposar-se al Moià per un contundent 4 a 0 en el 
debut a casa, encara no coneixen la derrota en el que va de temporada

Jugadors del F.C.Pradenc en un partit al Municipal de Prats.// F: XVA

Gil Membrado// F: MEMBRADO.NET

HORARIS DELS PARTITS A CASA

FUTBOL CLUB PRADENC SÈNIOR MASCULÍ
DIUMENGE - 16:30H
FUTBOL CLUB PRADENC SÈNIOR FEMENÍ
DISSABTE - 16:00H
CLUB FUTBOL SALA PRATS DE LLUÇANÈS
DISSABTE - 19:00H

Les 
blaugranes 
debutaran 

aquest 
dissabte 

dia 9 a les 
16:00h al 
Municipal

Diumenge 
el Pradenc 
rebrà l’únic 
equip que 

ha guanyat 
tots els 
partits
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ESPORTS 

La Torre i Oristà, capitals de 
l’Enduro al Lluçanès

La Torre va acollir la quarta i 
penúltima prova del Campionat 
d’Espanya d’Enduro, que també 
era puntuable pel campionat de 
Catalunya, el passat cap de set-
mana del 25 i 26 de setembre. 
Gairebé dos-cents pilots, amb 
els seus respectius equips, van 
fer parada a la Torre els dos dies 
que va durar la carrera.

El Motor Club Riuprimer Gas 
i Rocs, que organitzava la car-
rera, va marcar unes especials 
caracteritzades per ser ràpides i 
tècniques. Els pilots inscrits ha-
vien de fer front a les tres especi-
als: l’Extrem Test, el Cross Test 
i l’Enduro Test,on havien de fer 
tres voltes cada dia. Una exigèn-
cia que no tots els pilots van po-
der aguantar durant els dos dies.

L’Enduro Test i l’Extrem Test 
no van destacar per ser extrema-
dament tècnics, però els pilots 
no podien abaixar la guàrdia en 
cap moment. El Cross test va ser 
millor, amb una duració d’uns 10 
minuts va aconseguir marcar les 
diferències entre les dues jorna-
des.

ELS PILOTS DE KTM OCUPEN 
LES PRIMERES POSICIONS DE 
L’SCRATCH ELS DOS DIES

El pilot de Súria, Josep Gar-
cia, es va imposar tant dissabte 
com diumenge a la classificació 
general i també a la prova d’En-
duro 2. El pilot de KTM va com-

LA TORRE D’ORISTÀ
Per_ Carolina Fornt Usart

plir els pronòstics i no va donar 
treva als seus rivals. El seu com-
pany d’equip, Jaume Betriu, va 
acabar segon de la general, amb 
menys d’un minut de diferència. 
Betriu es va imposar en la cate-
goria d’Enduro 3, seguit de Marc 
Sans, el pilot de Husqvarn, que 
va acabar tercer de la general.

En la categoria femenina, la 
pilot Mireia Badia, que corre 
amb Gas Gas, va ser la guanya-
dora indiscutible de la seva ca-
tegoria. La jove pilot, establerta 
a Osona, va treure més de dotze 
minuts, en el total dels dos dies 
de carrera, a la segona classifi-
cada, Alba Vilaplana. La tercera 
posició va ser per Kate Vall. La 
victòria de Badia li va valdre el 
seu sisè Campionat d’Espanya 
consecutiu i la situa com una 
dura adversària pel mundial fe-
mení.

En la secció d’Enduro 1 hi par-
ticipava el pilot de Perafita, Pau 

Tomàs, que va aconseguir, en 
la suma dels dos dies de carre-
ra, pujar en tercera posició de la 
categoria, i va acabar en vuitena 
posició a la classificació general.

El pilot local, Guillem Fran-
quesa, va quedar novè de la seva 
categoria. De la comarca també 
hi van participar els pilots del 
Moto Club Lluçanès: Roger Puig, 
Arnau Castañé, Marc Bubé, Fer-
ran Pujol i Marc Parramon.

El Motor Club Gas i Rocs, or-
ganitzadors de la carrera junta-
ment amb el pilot local, i alcalde 
d’Oristà, Marc Sucarrats, s’han 
mostrat molt satisfets amb el 
desenvolupament de la carrera, 
tant en l’assistència de pilots 
com de públic. Destaquen i agra-
eixen el suport dels voluntaris 
que ho han fet possible, així com 
a la gent de la Torre i Oristà que 
s’hi han bolcat. Tota una efemè-
ride de gran envergadura pel 
Lluçanès.//

Gairebé 200 pilots vinguts d’arreu de l’estat van trobar-se els dies 25 i 26 de 
setembre per disputar la prova puntuable pel Campionat d’Espanya i de Catalunya

Desplegament de motos a la pista de la Torre// F: PERE FREIXA

Set lluçanencs a 
l’Ultra Pirineu

El Club Tennis Prats, a la 
Lliga Comarcal 2021-2022

Al llarg del passat cap de setmana es va dis-
putar una nova edició de la Salomon Ultra Pi-
rineu, tot un esdeveniment dins el món de les 
curses de muntanya. De divendres a diumenge, 
un total de quatre proves de diferents distàn-
cies van omplir Bagà de corredors i corredores 
d’arreu del món. El dissabte a dos quarts de 6 
del matí arrencava la prova reina, la ultra re-
sistència de 100 quilòmetres al voltant del Parc 
Natural del Cadí Moixeró. Uns 1.200 partici-
pants van prendre’n sortida, i entre ells n’hi 
havia 7 del Lluçanès: Marc Muntadas, Andreu 
Sala, Jesús Puig, David Fornell, Josep Pons, 
David Amblàs i Sílvia Huelgas. El més ràpid 
d’ells va ser l’olostenc Marc Muntadas, que, 
amb un temps total de 14 hores, va arribar tres 
hores i mitja després que ho fes el primer clas-
sificat, el català Kilian Jornet.//JBE

El Comarcal de Tennis torna a guanyar protagonisme a 
Prats. Malgrat que la temporada passada el Club ja va par-
ticipar-hi, després de disputar la primera jornada es va veure 
afectat per la segona onada de la pandèmia. La competició va 
quedar suspesa i només es va disputar la Copa Comarcal, ja al 
mes de juny, en la qual el Club va aconseguir el subcampionat 
del grup Bronze.

El passat 26 de setembre el Club Tennis Prats va debutar 
com a local davant el C.T. Can Juli ‘B’ amb un resultat desfa-
vorable (1-5), però en la segona jornada els pradencs es van 
refer per imposar-se al City Sports de l’Ametlla del Vallès per 
2 a 4. El pròxim compromís serà a les pistes del C.T. Manlleu 
i tot seguit rebran el C.T. Vic ‘C’ el cap de setmana del 13 i 14 
de novembre.

En l’àmbit local, el C.T. Prats també engega la lliga 2021-
2022. Enguany hi prenen part 20 jugadors repartits en 3 cate-
gories,  i s’allargarà durant mig any, fins al març.//  XVA

BTT

CURSES

TENNIS

MOTOR

La Copa Derbi Variant 
aplega més de 25 
equips a Olost

La Titan Desert tindrà 
representació pradenca

Les 3 hores de resistència de la Copa Derbi Variant, 
Memorial Pepe Adell, es van celebrar al circuit de Pe-
canins, Olost, el passat 3 d’octubre. S’hi van inscriure 
25 equips i 50 pilots que van gaudir d’un circuit en unes 
condicions òptimes, gràcies a la regada del dia abans i la 
pluja que va caure el matí.

Els equips de les tres categories: elit, Master i sèrie, van 
córrer pel circuit que destacava pel seu traçat. Els pilots 
Albert Rodríguez i Alan Serrano va acabar primers en 
la classificació general, seguits per Joan Planas i Franc 
Serra, del Team Cruells, que també van ocupar la segona 
posició de la categoria Elit. En Jordi Cruells i en Jordi Ro-
dés (Team Cruells) van ser els guanyadors de la categoria 
Master i van quedar segons de la general.// CFU

El dia 10 d’octubre tindrà lloc el tret de sortida 
d’una de les curses més exigents en bici de mun-
tanya en l’àmbit mundial. La Titan Desert reu-
neix a ciclistes professionals i aficionats durant 
una setmana al Sud-est del Marroc. Enguany, 
l’atleta de Prats Jordi Uró intentarà recórrer 
els més de 600 quilòmetres que formen les sis 
etapes de la Titan Desert. Uró haurà de supe-
rar pedalades de 74 quilòmetres i 617 metres de 
desnivell positiu – considerat el dia més suau – 
fins a altres de 130 quilòmetres i 2.626 metres 
positius. Després de l’edició del 2020 adaptada 
a la situació de pandèmia, que es va celebrar a 
Almeria, enguany la cursa tornarà a la seva ubi-
cació habitual, el desert del Marroc, oferint unes 
condicions que només els ciclistes més preparats 
poden afrontar.// JBE

El circuit de motos al Mas Pecanins.// F: STV

Marc Muntadas travessant la meta d’arribada.//
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AGENDA

OCTUBRE

DIVENDRES 8 D’OCTUBRE

DISSABTE 9 D’OCTUBRE

DIUMENGE 10 D’OCTUBRE

DIMARTS 12 D’OCTUBRE

DIVENDRES 15 D’OCTUBRE

DISSABTE 16 D’OCTUBRE

OLOST_ EXPOSICIÓ Il·lustracions i 
pensaments, de Josep Salvans Gabar-
rós. De dilluns a dijous de 5 a 7 de la 
tarda al Centre Cívic.

PRATS DE LLUÇANÈS. EXPOSICIÓ 60 
ANYS ÒMNIUM CULTURAL. De dilluns 
a divendres de 9 a 1 del migdia i els 
dissabtes i diumenges de 10 del matí 
a 2 del migdia. Fins al 12 d’octubre.

REDACCIÓ_  
Ferran Vila Cabanas,  Carolina Font 
Usart, Lluc Corominas Peraire, Jordi 
Boralleras Estruch, Marta Giravent 
Crespiera i Xavier Vilella Antonell.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE_ 
Sira Turigas Vila, Anna Gorchs Font, 
Ariadna Tremoleda Panyella i Adrià 
Davins.

DISSENY I EDICIÓ_ 
Pol Asensi Turigas
edicionslarella@gmail.com

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

EL TEMPS_ Pere Cors (Oristà) 
i www.meteosona.com

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 membres 
d’aquesta, ni els continguts dels anuncis publicats 
a les seves pàgines.

Amb la col·laboració de:

EQUIPra i Glòria Ros. A les 12 del migdia a 
ca l’Antònia.

SANT FELIU SASSERRA_ JORNADES 
EUROPEES DE PATRIMONI. Taller tas-
tolora: Les herbes remeieres a l’abast 
de tothom. Porta un got de casa. A les 
10 del matí al Centre d’Interpretació 
de la Bruixeria.

PERAFITA_ APLEC DEL REMEI. Esmor-
zar de germanor i missa solemne. A 
les 9 del matí a l’ermita del Remei.

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ SOR-
TIDA DE MARXA NÒRDICA. A les 9 del 
matí davant de l’Era.

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADES EU-
ROPEES DEL PATRIMONI. Presentació 
del llibre: Els Galceran de Prats de 
Lluçanès. Idealistes, herois o bando-
lers? Presentació a càrrec de l’autor 
Joan Anton Abellán. Intervindran 
Jordi Bruch, Manel Gost, Josep Riera, 
Lluís Vila i Empar Sáez. A 3/4 d’1 del 
migdia a la plaça de l’Església.

productor i guionista d’aquest docu-
mental i del llibre “Les milícies anti-
feixistes de Catalunya”. A les 12 del 
migdia a la sala d’actes de l’Espai.

OLOST_ VISIÓ-FÒRUM Cambra de les 
Meravelles. A les 5 de la tarda al Cen-
tre Cívic.

OLOST_ FESTIVAL L’INTRÚS, JAZZ PEL 
FORAT DEL PANY. Carolina Alabau & 
Èlia Bastida. A les 5 de la tarda al 
Mas Roca.

ALPENS_ TEATRE: DE MARES A FILLES. 
De Paco Mir. Reserva d’entrades a 
l’Ajuntament. A les 7 de la tarda al 
Casino.

SANT FELIU SASSERRA_ JORNADES 
EUROPEES DE PATRIMONI. Taller tas-
tolora: Les herbes remeieres a l’abast 
de tothom. Porta un got de casa. A les 
10 del matí al Centre d’Interpretació 
de la Bruixeria.

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADES EU-
ROPEES DEL PATRIMONI. Ruta guia-
da. El carlisme a Prats de Lluçanès. 
A càrrec de Cooltur Turisme Cultural. 
A les 10 del matí davant de Cal Bach.

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADES AN-
TIFEIXISTES. Torneig de futbol, pin-
tades de murals, dinar vegà, punxa-
discos. A partir de les 9 del matí i 
durant tot el dia.

PRATS DE LLUÇANÈS_ HOMENATGE AL 
PRESIDENT COMPANYS. Acte unitari. 
Lectura de poesia i llançament de sal-
ves. A les 9 del vespre a l’esplanada 
de Lurdes.

ORISTÀ_ FESTIVAL L’INTRÚS, JAZZ 
PEL FORAT DEL PANY. CONCERT AMB 
C-15 TRIO: Celeste Alías, Albert Cire-

PRATS DE LLUÇANÈS_ PROJECCIÓ DEL 
DOCUMENTAL “MILICIANES” i con-
versa posterior amb Gonzalo Berger, 

DIUMENGE 17 D’OCTUBRE

DIMARTS 19 D’OCTUBRE

DIMARTS 19 D’OCTUBRE

SANTA MARIA DE MERLÈS_ XII CAMI-
NADA POPULAR. Sortirà de la plaça 
amb un recorregut de 14 quilòmetres. 
A causa de les restriccions COVID 
aquest any no es donarà esmorzar. 
Inscripcions gratuïtes a partir de les 
8 a la plaça.

OLOST_ SABATES VERMELLES. Un 
espectacle de dansa contemporània 
i text basat en els poemes del llibre 
“Allò que et vaig dir una vegada” de 
Núria Serra. Una anàlisi escènic de 
les relacions humanes i l’entorn soci-
al. Amb la companyia NS Danza. A les 
5 de la tarda a la plaça Major.

PERAFITA_ FESTIVAL L’INTRÚS, JAZZ 
PEL FORAT DEL PANY. CONCERT AMB 
XAVI CASTILLO 4TET. A les 12 del 
migdia al Parc de Can Riera.

PRATS DE LLUÇANÈS_ RUTA: ESPAIS 
DE MEMÒRIA. Passejada guiada amb 
Raül Romeva, conseller de la Genera-
litat 2016-2017. A les 5 de la tarda, 
inici i final a l’ermita de Sant Sebas-
tià.

OLOST_ TROBADA DE CAIXA SONS. 
Grup de recerca de música. Trobada 
i audició de música de nadius ame-
ricans. A les 6 de la tarda al Centre 
Cívic.

OLOST_ ENREDANT EL GÈNERE. Activi-
tat adreçada a joves de 12 a 17 anys. A 
2/4 de 6 de la tarda al Local de Joves.

Sant Feliu, Alpens i Prats 
celebren les Jornades 
Europees de Patrimoni

Al Lluçanès tres municipis s’han sumat a les jornades 
Europees de Patrimoni organitzant actes durant el cap de 
setmana del 8, 9 i 10 d’octubre. A Alpens, Catalonia Sacra 
organitza una visita al taller MontFerrer, amb el millor guia 
possible: el propietari, mestre forjador i escultor, Enric Pla.

A Sant Feliu s’hi durà a terme el taller Tastolora: les her-
bes remeieres a l’abast de tothom, al Centre d’Interpretació 
de la Bruixeria. Amb aquest taller es vol donar reconeixe-
ment a les plantes remeieres que podem trobar al nostre vol-
tant, i que ja s’utilitzaven al segle XVII. 

A Prats, el dissabte es farà una ruta guiada sobre el car-
lisme al municipi, a càrrec de Cooltur, que guiaran els par-
ticipants per diferents punts relacionats amb el carlisme. El 
diumenge es presentarà el llibre “Els Galceran de Prats de 
Lluçanès. Idealistes, herois o bandolers?” a càrrec de l’autor, 
Joan Anton Abellán amb la participació de Manel Gost, Jo-
sep Riera, Lluís Vila i Empar Sáez.// Red.

PATRIMONI

Tornen les “Jornades 
per la memòria històrica 
2021” d’ERC Prats

Coincidint amb la data de l’afusellament del president 
Companys, el 15 d’octubre començaran les jornades que 
organitza ERC Prats amb un acte unitari d’homenatge al 
President a l’esplanada de Lurdes.

L’endemà a l’Espai es projectarà el documental “Milici-
anes”, que narra la història de cinc milicianes assassina-
des al setembre del 36 a Manacor. El diari escrit per una 
d’elles, on relata els dies que van estar de campanya a Ma-
llorca, és el punt de partida d’aquesta història. Les joves, 
violades, torturades i assassinades continuen enterrades 
en una fossa sense identificar. Finalitzada la projecció co-
mençarà una conversa amb Gonzalo Berger, productor i 
guionista del documental, i autor del llibre “Les milícies 
antifeixistes de Catalunya. Voluntaris per la llibertat”.

L’endemà, i com a clausura de les jornades, es farà la 
Ruta: Espais de Memòria. Aquesta serà guiada i comptarà 
amb la presència de Raül Romeva.// Red.

MEMÒRIA HISTÒRICA
EL RACÓ 

DE LA FEINA

> 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

> Noia responsable de 42 anys 
s’ofereix per netejar cases i pisos 
i cuidar gent gran. A Prats de Llu-
çanès_ 93 856 06 08

BUSCO FEINA



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 i graves. 
6_INSTAL·LACIONS
7_ESCURA·XEMENEIES
8_SALUT: tractaments, dentistes, dietètica, 
farmàcies i òptica. 
9_RESTAURANTS · 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

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

PRATS DE LLUÇANÈS
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De 9 a 21h De 21 a 9 h

8 dv OLOST TANYÀ

9 ds F.VILAPLANA-VIC VILAPLANA

10 dg F.ALIBERCH-VIC ALIBERCH

11 dl SANT BARTOMEU BARNOLAS

12 dt F.TERRICABRAS-VIC TERRICABRAS

13 dc PRATS FARGAS

14 dj SANT BARTOMEU ARUMI

15 dv OLOST URGELL

16 ds F.EURAS-VIC EURAS

17 dg F.ATLÀNTIDA-VIC ATLÀNTIDA

18 dl PRATS AUSA

19 dt OLOST POU

20 dc PRATS YLLA-CATALÀ

Els caps de setmana i fes-
tius, tant al matí com a la 
nit, faran les guardies les 
farmàcies de Vic.
Les farmàcies del Lluçanès 
continuen amb l’horari ha-
bitual d’obertura dels dis-
sabtes al matí. Diumenge al 
matí, la  Farmàcia Viver de 
Prats també obra.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

12_ALTRES SERVEIS

NETEJAFOTOGRAFIA

TAXISAUTO ESCOLA FUNERÀRIA

TINTORERIARESIDÈNCIAQUIOSC

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

ES VEN ES LLOGA

ES BUSCA

 » PLAÇA DE PÀRQUING a Prats. Al carrer 
Reforma, nº 10 (edifici Pedra Dreta), per 
cotxe gran. Fàcil accés. T.: 662 51 90 73 
(R510/02)

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

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

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

 » RESTES DE PINTURA molt aptes per pintar 
tota classe de ferro i planxes, pot anar a 
dins i a fora i pistola de pintar. Tot molt ba-
rat. T.: 93 856 02 89 (R511/01)

 » TERMO ELÈCTRIC d’ocasió de 50L per 
45€. T.: 93 856 02 89 (R511/02)

 » LLIT I ESCRIPTORI per habitació juvenil 
amb prestatges i tauleta amb un calaix. 
De color blanc. Preu: 150€. En molt bon 
estat. Cal recollir-ho a Olost. T.: 606 68 
10 89 (R511/03)

ENCANTS

 » HABITACIÓ en masia al camp a Perafi-
ta, es necessari vehicle per arribar-hi. 
Tel.:633 33 46 14 (R512/02)

 » HABITACIÓ a Cerdanyola del Vallès en un 
pis d’estudiants a partir del 18 d’octubre. 
Tel.: 646 30 30 54 (R512/01)

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: 
“encants”, “feina”, “opinió”, 
“foto” o “agenda”.

LLUÇANÈS EMPRENEDOR

La Cristina Alimara és la barbera 
de Prats. Després de 23 anys d’expe-
riència, especialitzada en barberia, 
va voler donar continuïtat a un petit 
local de la plaça Nova de Prats de 
Lluçanès, mantenint l’essència dels 
barbers de tota la vida. Gaudeix de 
la seva feina cuidant cada detall i do-

nant un servei personalitzat a cada 
client, això sí, sempre amb un som-
riure. Per a homes, ofereix el servei 
d’arreglar la barba (amb ritual o 
sense), tallar, afaitar... Per a dones, 
rentar, assecar, color, tallar...

Reserva la teva hora i vine a pro-
var-ho!

 » UN ANELL a Prats de Lluçanès. És tipus 
segell, amb les inicials M.CH.G. És un 
record de la família amb valor sentimen-
tal. Si el trobeu, poseu-vos en contacte.    
Tel.: 657 56 24 03 (R512/03)
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EL TEMPS

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 22 de setembre al 5 d’octubre

Carbassa de 22kg a Sant Agustí de Lluçanès.//F: LES VINYES GROSSES Un arc de boira amb Espectre de Brocken als Munts, el dia 1 d’octubre.//F: EMILI VILAMALA

OLOST PRATS SANT BOI ORISTÀ ALPENS
DIA Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2

22 22.8 9.7 0.0 21.4 12.0 0.0 20.1 12.6 0.0 23.6 11.2 0.0 20.7 13.1 0.0
23 21.6 10.0 0.0 20.4 12.1 0.0 19.6 13.1 0.0 23.0 11.6 Inp. 20.2 12.8 0.0
24 24.4 10.4 0.0 24.2 13.7 0.0 23.9 14.1 0.0 26.3 12.8 0.0 24.2 12.2 0.0

25 26.8 12.9 0.0 26.5 13.6 0.0 25.3 14.1 0.0 28.0 14.0 0.0 24.9 14.2 0.0

26 26.1 12.3 0.0 24.8 12.8 0.0 24.2 14.3 0.0 28.6 14.2 0.0 23.4 13.8 0.0
27 26.9 10.5 0.2 26.1 11.4 0.0 25.1 13.6 0.0 29.2 10.4 0.0 25.0 12.2 0.0
28 24.7 10.4 0.0 23.9 12.3 0.0 23.0 12.9 0.0 28.2 10.3 0.0 22.7 12.2 0.0
29 23.4 12.4 0.2 16.1 13.8 0.0 21.5 14.4 0.0 27.8 14.0 0.0 21.6 13.0 0.0
30 22.8 10.8 0.0 21.2 10.7 0.0 21.3 12.8 0.0 24.5 14.7 0.0 21.2 11.8 0.0
1 23.8 9.8 0.0 23.7 10.9 0.0 22.3 11.9 0.0 25.0 10.0 0.0 21.6 10.3 0.0
2 24.1 10.3 0.4 23.8 11.0 0.0 22.6 12.6 0.0 25.4 10.3 0.0 21.8 12.7 5.6
3 22.7 14.6 7.6 23.4 14.1 5.4 21.4 13.4 7.4 24.2 18.0 0.0 20.7 12.5 14.6
4 14.5 7.4 12.0 14.7 8.6 15.8 13.6 8.7 16.2 16.7 12.4 20 13.6 8.4 44.2
5 20.3 5.2 0.2 19.4 7.6 0.2 17.7 8.2 0.2 22.0 7.5 0.0 19.0 7.3 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 27 de setembre 29,2

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 5 d’octubre 5,2

“Quan a l’octubre 
es fa fosc,
busca la 

vora del foc”

Codonyat i allioli de Codony
INGREDIENTS  

Pel codonyat:
 »  Codonys madurs
 »  Sucre

exterior.Tallar els codonys a daus 
grossos. Pesar la quantitat de tros-
sos de codonys que es té. Per cada 
quilo de codonys s’haurà d’afegir uns 
700/800 grams de sucre (depenent 
de si es vol més dolç o menys). Po-
sar els trossos de codonys en un bol 
juntament amb la quantitat de su-
cre pertinent i tapar-ho. Deixar-ho 
reposar junt tota la nit.Incorporar 
els trossos de codony macerats amb 
sucre en una olla tot junt. - També 
s’hi podria afegir canyella per aro-
matitzar-. Coure a foc mig-alt du-
rant 2 o 3 hores com a màxim, amb 
l’olla semi tapada, fins que agafa 
un color taronja-vermellós fosc i co-
mença a espessir. Remenar de tant 
en tant amb unes varetes o cullera 
de fusta fins a aconseguir la textura 
i color adient. Triturar el codonyat 
i posar-lo en els motlles abans no 
es refredi. Tapar els motlles amb el 
codonyat a pell per tal que no faci 
cap capa gruixuda i deixar refredar 

el codonyat a temperatura ambient.
Conservar el codonyat a la nevera 
o al congelador, es guarda durant 
molt temps.

PAS A PAS per l’allioli
Pelar els alls i opcionament, pe-

lar i treure el cor de la poma. Ren-
tar els codonys i partir-los. Bullir 
els codonys uns 30 minuts aproxi-
madament. Opcionalment, bullir 
la poma uns 15 minuts aproxima-
dament. Pelar els codonys, treu-
re’ls-hi el cor i les llavors i tallar els 
codonys a trossos.Deixar refredar 
els trossos de codonys. Aixafar o 
triturar els alls fins que quedin 
com una pasta. Afegir els trossos 
de codonys i opcionalment la poma. 
Seguir aixafant o triturant fins que 
quedi tot ben barrejat. Posar sal i 
incorporar l’oli d’oliva verge extra 
lentament mentre es va triturant 
tot junt fins que quedi lligat. Re-
partir l’allioli en pots de vidre, es 
conserva durant molt temps.

Més receptes 
com aquestes 
a l’instagram 
@cookissim

Codonys del Lluçanès.// F:@COOKISSIM 

EL PRODUCTE
Quan agafem els codonys, cal tri-

ar aquells que tenen la pell de color 
groc. Els que tenen la pell verda no 
són madurs. Una vegada collits, els 
codonys poden conservar-se uns 
dos mesos. El codony és una fruita 
ben típica de la nostra terra, dema-
neu sempre d’on ve i adquiriu els 
que s’han cultivat a prop de casa 
vostra. Estareu donant suport a la 
pagesia local i consumireu un pro-
ducte sense tanta càrrega ambien-
tal associada al transport.//STV

PAS A PAS pel codonyat
Rentar bé els codonys amb aigua. 

Partir els codonys amb un ganivet 
valent per treure’ls-hi bé el cor, les 
llavors i els petits grans que fa. Eli-
minar amb el ganivet els cops que 
pugui tenir el codony per la part 

Per l’allioli de codony
 »  2 codonys
 »  1 poma (opcional)
 »  2 grans d’all
 »  250ml d’oli d’oliva
 »  Sal



FES-TE VISIBLE!
AAnuncia’t a LaRella i entra a nuncia’t a LaRella i entra a 
totes les cases del Lluçanèstotes les cases del Lluçanès
621 27 64 29 comunicaciolarella@gmail.com


