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Tornen les bruixes, amb nous espais i més dies

La Cobla Catalana de Sons Essencials durant el seu concert dissabte al vespre.// F: PEP PUJOL

Una representació matinal del dilluns dia 1 al nou emplaçament.// F: EVA FREIXA

Els carrers de Sant Feliu van tornar a viure l’ambient de la Fira amb paradistes i rius de gent.// F: EVA FREIXA

Moment de l’execució de la sentència de Na Vigatana, escena final.// F: EVA FREIXAEspectacle Bruixinel·lis al Parc dels Castanyers.// F: PEP PUJOL

SANT FELIU SASSERRA
Per_ Nerea Sánchez Moreno

La retrobada Fira de les Brui-
xes d’enguany s’ha allargat du-
rant quatre dies on els carrers de 
Sant Feliu han acollit activitats 
per totes les edats i gustos. El tret 
de sortida va ser el divendres, a la 
Biblioteca, amb els contes i llegen-
des de la Lídia Clua. El dissabte 
la protagonista va ser la història, 
al matí una visita guiada per la 
casa del Consell i dels Jurats del 
Lluçanès amb el Dr. Joan Yeguas 
i a la tarda la xerrada del profes-
sor Pau Castell sobre la bruixeria 
a Catalunya i el cas del Lluçanès 
en concret, van ajudar a entendre 
un xic millor aquest fenomen i el 
Lluçanès dels segles XV fins al 
XVII. Al vespre, Marcel Casellas 
i la Cobla Catalana dels Sons Es-
sencials van interpretar les mú-
siques dels balls de les Bruixes 
de Sant Feliu i el públic va poder 
gaudir, després de molt de temps, 
del ball del Samaniat amb la mú-
sica en directa del seu creador.

Diumenge 31 al migdia els 
Bruixinel·lis van donar el tret de 
sortida a un dia llarg. Tot esta-
va a punt per a la 21a edició de 
la Fes-ta Bruixa que, enguany 
es va celebrar al camp del carrer 
dels Països Catalans amb l’ob-
jectiu d’evitar aglomeracions per 
adaptar-se a les mesures Covid 
vigents. L’espai, dividit entre la 
zona de trobades i foodtracks i 
la zona d’actuacions, va acollir la 
presentació del llibre “Dones al 
marge. Bruixes i altres històries 
d’estigma i oblit.” de l’autora Ivet 
Eroles i la presentació del calen-
dari “Bruixes i Lluçanès” de La 
Fetillera. Seguidament, Mireia 

Vives i Borja Penalba van presen-
tar en concert el seu nou treball, 
“Cançons de fer camí”. Per acabar 
amb les actuacions, la companyia 
artesenca d’arts musicals va sor-
prendre el públic amb el seu es-
pectacle “Tarab”.

L’endemà, el nucli antic de Sant 
Feliu es va despertar amb la tra-
dicional Fira de les Bruixes, amb 
parades artesanes i de comerços 
locals. El plat fort de la Fira arri-
bava, com cada any, el dia 1 amb 
els tradicionals balls dels apre-
nents de bruixots i el Samaniat. 
Enguany, les adaptacions per la 
pandèmia no van permetre que el 
decorat lluïs l’encant i l’escalfor de 
la plaça i l’església de Sant Feliu. 
Com a la Fes-ta Bruixa, l’escenari 
de la Fira es va traslladar al car-
rer dels Països Catalans, però no 
amb un teló menys especial, que 
amb la muntanya de Montserrat 
i el sol ponent-se al fons va acollir 
l’espectacle. En aquesta edició, el 
teatre va donar a conèixer al pú-
blic la història d’Àngela Vilafre-
ser. Més coneguda com a Na Vi-
gatana, aquesta remeiera va ser 
acusada de bruixeria i penjada 
després de ser culpada d’unes for-
tes tempestes que havien arrasat 
el municipi. Com en tots els casos 
d’acusacions per bruixa, aquest 
motiu només servia de pretext i 
muntatge per pagar venjances 
personals contra Na Vigatana. 
Sobretot, la d’un jove del territori 
que havia intentat forçar sexual-
ment a l’Àngela, però no se n’ha-
via sortit. L’emotiva penjada de la 
bruixa, que normalment s’esceni-
ficava al Serrat de les Forques, en-
guany va tenir lloc al mateix espai 
i va ser interpretada per les nou 
actrius que havien representat la 
resta de l’actuació.//
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Colom i Freixanet 
deixen el Consell 
Comarcal d’Osona

L’alcaldessa de Lluçà, Glòria Colom, i l’alcal-
de d’Olost, Josep Maria Freixanet, van deixar el 
seu càrrec com a consellers del Consell Comarcal 
d’Osona; la seva renúncia es va fer oficial al pas-
sat vint-i-set d’octubre en ple ordinari de l’ens oso-
nenc. La renúncia de Colom ja era un relleu pre-
vist a mig mandat. Com ella, tres consellers més 
van presentar la renúncia al càrrec al setembre. 
En aquest últim ple, els nous integrants van aga-
far-ne el relleu.

En aquest ple d’octubre també es va aprovar la 
renúncia de Freixanet. L’alcalde d’Olost declara 
que la decisió és fruit d’un “procés natural de dei-
xar certes responsabilitats” i que ja no el motiven. 
Des d’Esquerra informen que també era un relleu 
previst. Cal recordar que a Freixnet se li va obrir 
un expedient per, presumptament, haver interfe-
rit en el procés de selecció del gerent del Consell 
Comarcal el 2019. ERC el va resoldre, un any més 
tard de la seva obertura, amb la suspensió de mi-
litància de Freixanet durant dos anys, però que, 
el juny passat, va quedar sense efecte després que 
l’executiva del partit el decidís anul·lar. La nova 
consellera que substituirà Freixanet prendrà pos-
sessió del càrrec al proper ple de desembre.//

POLÍTICA

PANDÈMIA

La trobada entre Peraire i els alcaldes del Lluçanès.// F: CONSORCI 

Peraire (Agència de Residus) i els alcaldes 
es reuneixen per parlar de Fumanya

El director de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya (ARC), Isaac 
Peraire, es va reunir, el passat 
dilluns 25 d’octubre, amb els al-
caldes i alcaldesses dels munici-
pis del Lluçanès per tal d’abordar 
la problemàtica de la planta de 
compostatge de Fumanya. Els al-
caldes del Lluçanès es van mos-
trar unànimes en la seva oposi-
ció frontal a l’ampliació. Alguns, 
com és el cas d’Olost, en demanen 
directament el tancament de la 
planta.

Abans d’aquesta trobada Perai-
re, acompanyat de Josep Simó, 
director de l’àrea d’Infraestruc-
tures de l’Agència de Residus de 
Catalunya, es van trobar amb 
l’alcalde de Sant Martí d’Albars, 
Ramon Padrós i la regidora Anna 
Manubens. Des del consistori van 
exposar les queixes dels veïns per 
les pudors, i van dir a Peraire que 
un poble com Sant Martí no pot 
assumir una ampliació com la 
que planteja Fumanya.

Ja al Consorci, Peraire va dei-
xar clar que el tema de Fumanya 
el preocupa, i que és partidari del 
seu tancament, però que com a 

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

director de l’ARC no té les compe-
tències per poder-ho fer. Peraire 
explica que l’empresa compleix 
tot allò que diu la normativa vi-
gent i afegeix que l’ampliació és 
un tema urbanístic, però que des 
de l’Agència de Residus intensi-
ficaran les accions i treballaran 
amb Fumanya per evitar que les 
pudors segueixin molestan i que  
vetllaran pel compliment de la 
normativa.

En la trobada entre l’Agència de 
Residus i el Consorci es va acor-
dar que es vetllaria perquè totes 
les activitats del Lluçanès fossin 
respectuoses amb l’entorn i el ter-
ritori. I que es crearia un grup de 
treball que unifiqui els diferents 
agents implicats per tal de fer-ne 
el seguiment. En aquesta comis-
sió no només hi estaria represen-
tada l’Agència de Residus de Ca-

El Consorci demana que es desencalli la comarca

La delegada del Govern de la Ge-
neralitat a la Catalunya Central, 
Rosa Vestit, va visitar el Consorci 
on va reunir-se amb el president, 
Marc Sucarrats, els vicepresidents, 
Ramon Ambrós i Marc Parés, i la 
coordinadora política, Montse Ju-
vanteny. Un dels temes que van 
tractar va ser el reconeixement de 
la comarca. Tal com explica Sucar-

talunya, sinó també el Consorci, 
l’Ajuntament de Sant Martí d’Al-
bars i el d’Olost, Urbanisme, la 
Direcció general de Qualitat Am-
biental i la delegació del govern 
a la Catalunya Central. Segons 
Peraire, la intenció és que aques-
ta coordinació comenci abans de 
finalitzar aquest any.

Més enllà de la planta de Fu-
manya en la reunió també es va 
parlar de la gestió dels plàstics 
agrícoles. Marc Sucarrats, pre-
sident del Consorci, explica que 
des de l’ens volen engegar de nou 
la recollida de plàstics agrícoles, 
una iniciativa de la qual el Lluça-
nès en va ser pioner fa uns anys. 
Sucarrats diu que s’engegarà de 
nou aquest servei, possiblement 
abans de finalitzar l’any, i amb 
la intenció que se’n mantingui la 
periodicitat.//

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

rats, li van transmetre que aquest 
és un tema pendent pel qual s’han 
de trobar solucions “perquè ara ma-
teix és com si hagués guanyat el No”. 
Van insistir que desencallar el reco-
neixement de la comarca ha de ser 
una de les tasques que ha de tirar 
endavant el nou govern.

Des de l’ens també van aprofitar 
per traslladar-li el malestar per l’es-
tat de manteniment en què es tro-
ben alguns trams de la C-62, i per 
transmetre-li la necessitat d’enlles-
tir el tram en el seu pas per Sagàs.

Alhora, van explicar a la delega-
da la necessitat que hi ha al territo-
ri de poder oferir cursos de formació 
professionalitzadora de la branca 
sociosanitària. Montse Juvanteny, 
coordinadora política de l’ens, expli-
ca que al Lluçanès hi ha una manca 
de personal format en aquest àmbit 
i que a administracions i empreses 
els està costant trobar personal amb 
titulacions oficials. En aquest sentit 
van demanar a Vestit que des de la 
Delegació es busqui la forma per po-
der oferir aquesta formació.//

El coronavirus és manté a 
ratlla al Lluçanès

La majoria de municipis del Lluçanès se-
gueixen sense registrar cap cas de coronavirus 
aquesta quinzena, seguint amb la tendència 
dels últims mesos i de la quinzena anterior, 
quan no es va registrar ni un sol cas en tota la 
comarca. En les dues últimes setmanes els ser-
veis mèdics només han detectat un cas positiu 
a Alpens i cinc més a Prats, malgrat que ja fa 
setmanes que s’han aixecat la pràctica totalitat 
de les restriccions. Paral·lelament, els professi-
onals sanitaris de la comarca segueixen admi-
nistrant les dosis de la campanya de vacunació 
contra la grip, que en alguns casos també es 
combina amb una tercera dosi de reforç contra 
la Covid-19.// FVC
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Ada Vilaró porta S.O.S. 
al Puig dels Eixuts

Castanyada entre 
generacions a SBG

Sobremunt celebra les 
jornades gastroculturals

El Casal dels Avis de Sant Bartomeu del Grau va 
organitzar conjuntament amb els joves del poble la 
venda de castanyes i moniatos d’enguany. Durant 
dos dies, el dimecres 27 i el divendres 29, grans i jo-
ves van compartir la feina. Sota l’atenta mirada dels 
avis del poble els més joves van aprendre a coure cas-
tanyes i moniatos. 

Els beneficis de les jornades s’han destinat a la Ma-
rató de TV3 d’enguany, dedicada a la salut mental. 
Amb aquest acte es dona el tret de sortida a les ac-
tivitats dedicades a la Marató d’enguany que es re-
alitzaran al llarg del mes de novembre al poble. La 
següent tindrà lloc el pròxim divendres 12, i serà la 
xerrada “Fem visible les malalties mentals” a càrrec 
del Dr. Miquel Casadevall. Seguidament, sopar po-
pular i l’actuació del grup local, Nassau Music.//CFU

Sobremunt va viure, el passat dissabte 22 d’octu-
bre, la primera Jornada Gastrocultural, organitza-
da per l’Ajuntament i la cooperativa La Roca. Tam-
bé va comptar amb la presència dels artesans del 
Mercat de la Xella.

Els actes van començar amb un vermut musical, 
que va omplir la terrassa del restaurant La Roca, 
on Marco Michelângelo va oferir un variat de reper-
tori musical. A la tarda, el jove autor i veí de Sobre-
munt, Martí Güell, va presentar el seu primer llibre 
“Una història”. Aquesta era la primera presentació 
que Güell feia del llibre, tot i que ja ha sortit la se-
gona edició. La jornada gastrocultural es va acabar 
amb un tast gastronòmic a càrrec de David Sanglas, 
on es va poder gaudir dels plats elaborats amb pro-
ductes del Lluçanès.//CFU

Ada Vilaró va portar la seva nova creació S.O.S a 
les jornades de debat, organitzades pel Puig dels Ei-
xuts, entorn la defensa del territori i el canvi climàtic. 
La peça, que encara està en procés de creació, con-
vida a reflexionar sobre els privilegis que tenim els 
habitants dels països occidentals i, en conseqüència, 
la nostra responsabilitat sobre l’entorn. Vilaró posa el 
públic davant un mirall que retrata una realitat crua 
i freda que no deixa ningú indiferent.

La peça va ser el punt d’inici de la jornada que va 
continuar amb un debat entorn el canvi climàtic i la 
defensa del territori. Un debat extens que es va allar-
gar fins a l’hora de dinar i on es van valorar experièn-
cies nascudes al territori, com la Xella que aposta per 
productes del territori, de temporada i per productors 
de proximitat.//CFU

Els visitants a l’entorn de Fonollet// F: SBG.CATL’excursió guiada// F: AJPRATSLa plaça de Sant Boi amb les parades// F: Marc Parés

La castanyada intergerenacional de Sant Bartomeu.// F: IMMA VALLS El vermut musical.//F: LA ROCA Ada Vilaró representant SOS al Puig dels Eixuts.// F: EVA FREIXA

Visita guidada a Sant 
Jaume de Fonollet

Oferta gastronòmica 
boletaire a Prats

Tasta Bolet a Sant Boi 
tot i el mal temps

L’església de Sant Jaume de Fonollet es va poder 
visitar el passat dissabte, 23 d’octubre, en el marc 
del cicle “Les joies del romànic del Lluçanès”. El 
doctor en història medieval, Xavier Costa, durant 
la visita va explicar la importància de les esglésies 
a les zones rurals i va fer un retrat del context social 
i històric del Lluçanès de l’època.//CFU

Tocats Pel Bolet va arribar a Prats el cap de setma-
na del 22 al 24 d’octubre. Enguany, i a causa de la Co-
vid, les jornades es van limitar a una oferta gastronò-
mica especialitzada en aliments de tardor que oferien 
els restaurants. A més, una quarantena de persones 
van participar a la sortida per buscar bolets a càrrec 
de la Societat Catalana de Micologia.//JBE

Tot i el mal temps del dissabte passat, Sant Boi 
va poder celebrar el segon Tasta Bolet, amb molt 
bona assistència. Els jocs de la canalla van ser tras-
lladats al pavelló degut a la pluja, però la degusta-
ció gastronòmica i el concert de versions de Carla 
Serratossa es van poder fer a la plaça Nova amb 
bona afluència de públic durant tot el matí.//MGC
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Pels volts del 25 de novembre de l’any 
passat, tot parlant de feminisme amb una 
companya, aquesta em va comentar que, 
per a ella, la deconstrucció era com pujar 
una escala i que, a mesura que deconstru-
eixes comportaments, vas enfilant esgra-
ons. Hi he estat rumiant tot aquest temps i 
trobo que és una metàfora prou encertada, 
però a mi m’agrada més imaginar-me’ls en 
baixada, per això de “deconstruir”, ente-
nent que desfàs quelcom. Tot i així el me-
canisme seria el mateix: cada esgraó és un 
punt de no retorn, així que un cop el baixes, 
ja no tornes enrere.

El dia 25 d’aquest mes és el dia interna-
cional per a l’eliminació de la violència en-
vers les dones i, per a mi, seria el primer 
esgraó d’aquesta escala, ja que adonar-nos 
que la violència física cap a les dones, pel 
simple fet de ser dones, no està bé, és el pas 
més evident o, si més no, el més visible i 
conegut, i també al que van destinades les 
campanyes contra la violència de gènere.

Malgrat tot, que sigui el primer no vol dir 
que tothom l’hagi aconseguit baixar (si no, 
no estaríem parlant de 23* feminicidis als 
Països Catalans des de principis d’any). A 
més, és el primer esgraó d’una escala molt 
llarga. D’una escala que, a mesura que 
baixes esgraons, aquests es van fent més 
grans i costa més baixar-los. Costa perquè 
no n’hi ha prou amb estirar una cama, sinó 
que implica canviar la nostra manera de 
fer i de pensar. Implica deixar de fer segons 
quins comentaris i cridar l’atenció a aquell 
que els faci davant nostre. Implica deixar 
d’opinar de les relacions sexoafectives de 
les dones. Implica deixar de pensar que no 
som vàlides i que un home segur que ho 
faria millor. Implica deixar de pensar que 
les cures són cosa de dones i que els homes 
no poden responsabilitzar-se’n... Implica 
revisar-se i deconstruir tots aquests com-
portaments i molts d’altres.

És un procés que pot durar tota la vida i 
que s’ha de fer pas a pas. A la deconstruc-
ció no s’hi pot anar en ascensor.

*Aquesta columna va ser enviada a la 
redacció de LaRella el dia 27 d’octubre. 
Malauradament l’endemà es va produir un 
nou feminicidi, en aquest cas a Torrevella, 
Alacant. Tres dies més tard, se’n va produ-
ir un altre, aquest cop a tocar de casa, a Ri-
poll. Per tant, s’eleven a 25 els feminicidis 
als Països Catalans des de principis d’any. 
Desgraciadament és probable que quan lle-
giu aquest escrit, la xifra hagi augmentat.//

Ainhoa 
CAMPDEPADRÓS PONS

L’escala de la 
deconstrució

DE CAP PER AVALL

Olost presenta uns 
nous pressupostos 
participatius

PARTICIPACIÓ

L’Ajuntament d’Olost va 
anunciar l’inici d’uns nous 
pressupostos participatius per 
aquest últim trimestre de l’any. 
La presentació es va oficialitzar 
al passat quinze d’octubre i, des 
d’aleshores i fins al set de no-
vembre, tots els veïns del poble 
majors de setze anys i les enti-
tats –exceptuant les que hagin 
guanyat l’import total del pro-
jecte en l’edició anterior- poden 
presentar les seves propostes. 
La votació dels projectes es farà 
a través del portal Participa 
311. També poden participar-hi 
aquelles persones no empadro-
nades a Olost però que estan 
inscrites al Registre de Partici-
pació Ciutadana del municipi. 
El pressupost pel nou procés és 
de 20.000€, 15.000€ dels quals 
es destinaran al projecte gua-
nyador, i la resta serviran per 
finançar el segon projecte més 
votat. Des del consistori preve-
uen poder executar els projectes 
durant el 2022.//LCP

El cementiri de Prats inaugura un espai 
pel record per als morts perinatals

El cementiri de Prats de Lluça-
nès, acull des d’aquest passat di-
lluns, un Arbre dels Records, un 
espai de dol destinat a recordar 
els nadons que han mort durant la 
gestació o el primer mes de vida. 
Aquesta iniciativa vol servir per 
ajudar a les famílies que han patit 
una pèrdua així a passar el dol.

Aquest espai està presidit per 
una olivera i per una placa amb 
la frase “No cal que sigui fosc per 
veure petites estrelles”. Aquesta 
és el lema de l’associació Little 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Stars de la Catalunya Central, 
associació que van néixer el 2016 
a Manresa amb l’objectiu d’ajudar 
a les famílies que passen per un 
dol gestacional o neonatal, i per 
visibilitzar aquestes pèrdues i dols 
sovint silenciats. Amb l’olivera de 
Prats, ja són 16 els Arbres dels Re-
cords que trobem a les comarques 
centrals. 

L’associació Little Stars organit-
za grups d’ajuda per a famílies que 
han patit una pèrdua perinatal 
que es reuneixen mensualment. 
Abans de la pandèmia les troba-
des es feien a Manresa i se n’havia 
fet alguna a Vic, a causa de la Co-
vid ara es fan telemàticament fet 

que ha permès que més persones 
hi puguin assistir, tal com explica 
Jordi Amblàs, un dels fundadors 
de l’associació. 

LA MORT GESTACIONAL I PERI-
NATAL, UN DOL SILENCIAT
A l’estat espanyol moren cada 

any aproximadament 2.500 na-
dons durant la gestació o el primer 
mes de vida. Cada país té una de-
finició diferent de mort perinatal, 
aquí es considera una mort pe-
rinatal la que es produeix des de 
la setmana 22 de gestació fins 28 
dies després del naixement.

En alguns casos de mort gesta-
cional és necessari passar per un 
part per tal de donar a llum un 
infant sense vida, el que també 
implica un postpart i una recu-
peració física. Així i tot, segons la 
llei espanyola la mare només té 
dret a la baixa de maternitat si 
l’infant tenia més de 180 dies de 
gestació, és a dir a partir de les 25 
setmanes. En el cas del pare o de 
la parella, en el cas de mort gesta-
cional no tenen dret a baixa, mal-
grat el dol emocional que implica 
una mort així. És per això que 
cada vegada són més les persones 
i associacions que demanen que es 
modifiqui la regulació d’aquestes 
baixes.//

Actuació musical de l’EMAL durant l’inauguració.// F: AJPRATS
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NOTÍCIES

La parada de Reixagó a la Fira lluint el premi// F: REIXAGÓ Lluçanencs davant Els Picos de Europa// F: CONSROCI

Anna Seijas i el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró// F: GENCAT

Reixagó triomfa a la Fira 
de Formatges del Pirineu

La gent gran del 
Lluçanès a Astúries

Anna Seijas, de Prats, 
nova directora general 
a Vicepresidència

La Formatgeria Reixagó, de Santa Creu de Jutglar, 
va ser premiada en tres categories diferents en el 
marc de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. 
La Fira, celebrada a la Seu d’Urgell el cap de setmana 
del 15, 16 i 17 d’octubre,  serveix com a punt de troba-
da per elaboradors de formatge artesà d’arreu. 

En la categoria de Millor formatge artesanal del cer-
tamen d’enguany, els de Santa Creu van endur-se el 
primer premi amb el formatge Blau de Jutglar, que 
també va guanyar en la categoria de millor format-
ge blau. En la categoria de millor formatge de llet de 
vaca quallada mixta i de pasta tova, Reixagó va ocu-
par la primera posició amb el Tou del Lluçanès. 

El Blau de Jutglar, a més, va emportar-se el tercer 
guardó com a millor formatge blau espanyol dins el 
certamen “Salón de Gourmets”.//LCP

Trenta-set persones del Lluçanès van visitar As-
túries i la “platja de les Catedrals” a Galícia. Du-
rant els 6 dies que va durar el viatge la gent gran 
del Lluçanès van poder visitar els Picos de Europa, 
el tercer massís més alt de la península Ibèrica i 
la capital d’Astúries, Oviedo, on van poder gaudir 
del seu centre històric i de la catedral. Tot seguit, 
van anar direcció Lugo per visitar la platja d’“As 
Catedrais”, dita així per les formes que tenen les 
enormes roques que la dibuixen.

El viatge organitzat per Serrat Viatges amb la 
col·laboració del servei de dinamització de la Gent 
Gran del Consorci del Lluçanès, es va poder com-
plir després d’haver-se posposat en tres ocasions a 
causa de la pandèmia. Finalment, aquest octubre es 
va poder dur a terme la tan esperada excursió.//Red

El Govern de la Generalitat ha nomenat Anna 
Seijas i Vila com a directora general d’Actuacions 
Territorials Estratègiques del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, 
liderat per Jordi Puigneró. Dins del departament, 
la pradenca s’encarregarà, entre altres tasques, de 
coordinar els vuit delegats territorials de la Gene-
ralitat. 

Seijas és nascuda a Seva i viu a Prats. Advocada i 
politòloga de formació, va ser gerent del Consell Co-
marcal d’Osona entre el 2011 i el 2019, quan va as-
sumir la gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Abans havia exercit com a advocada en un bufet i 
com a tècnica dels Serveis Jurídics de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM).//FVC
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OPINIÓ

CURSAAGRAÏMENTS COMUNICAT

Ajuntament de Lluçà
Santa Eulàlia de Puig-oriol

Comissió de la Fira
Olost

Perfumeria Sussi
Prats de Lluçanès

Des de l’Ajuntament de Lluçà volem agrair públi-
cament la solidaritat i la generositat demostrada per 
totes les persones voluntàries que van participar en 
la cerca del veí del poble Lluís Estrada. Us agraïm 
el vostre temps, els vostres menjars, recursos i les 
vostres intuïcions. Gràcies també al treball que van 
fer els bombers, bombers voluntaris, mossos, agents 
de protecció civil i equips d’emergències.//

La Fira d’en Rocaguinarda és 
teatre al carrer, interacció entre 
els més de 100 actors i actrius del 
poble que donen vida a personat-
ges del segle XVII i el públic que 
la ve a veure.

L’espectador entra a formar 
part de la llegenda d’en Roca-
guinarda i mentre passeja pel 
centre històric del poble es troba 
amb bandolers, es barreja amb 
nyerros i cadells, barjaules, bor-
ratxos, leproses, soldats, cape-
llans, pillets, etc.

Tot i que sembla que la pandè-
mia comença a estar controlada, 
per responsabilitat i pel tipus 
d’espectacle que és aquesta fira, 
l’organització de la Fira d’en Ro-
caguinarda conjuntament amb 
l’Ajuntament d’Olost han decidit 
ajornar-la fins al 2022 amb l’ob-
jectiu de poder tornar amb les 

Hola, com ja sabeu, he arribat a la jubilació. Diu-
menge 26 de setembre de 2021 vaig posar fi a la meva 
professió, trenta-sis anys darrere els taulells de la 
Perfumeria Sussi. Vull agrair a tots els clients que 
han passat per la botiga. Hi ha hagut moments molt 
bons, bons i altres de no tan bons, però sempre amb la 
intenció d’escoltar i atendre de la millor manera per-
què el client sortís content. Agrair també la feina de 
les dependentes que han ajudat en aquest projecte.

Clients, sense vosaltres aquest negoci no hauria es-
tat possible. Moltes Gràcies, molt agraïda.

Una abraçada i salut!//

Nota d’agraïment La Fira d’en Rocaguinarda d’Olost 
s’ajorna fins el 2022

Carta de la Sussi

El Campionat d’Espanya d’Ori-
entació Escolar per Seleccions 
Autonòmiques, celebrat el cap 
de setmana del 16 i 17 d’octubre 
a Saragossa, va acabar amb la 
victòria de l’equip de Catalunya 
del que forma part Sucarrats. 
El jove esportista, amb arrels al 
Lluçanès, va quedar primer en 
els relleus mixtos en la categoria 
d’infantil.

Sucarrats s’ha entrenat al Cir-
cuit Permanent d’Orientació que 
hi ha a Prats de Lluçanès, a la 
zona de Santa Eulàlia de Pardi-
nes, al llarg de l’estiu. Aquest cir-
cuit, adreçat tant a professionals 
com al públic en general permet 
posar a prova la capacitat d’ori-
entació de qui el fa. Hi ha tres 
circuits diferents, adaptats als 
diferents nivells, el curt amb 9 
fites i una distància de 2,8 km en 
línia recta, el mitjà amb 13 fites i 
4,4 km i el llarg amb 17 fites i 6,1 
km.//Red

Sucarrats, guanyador 
al campionat 
d’Orientació Escolar

LA VINYETA, per Gerard Bosch

condicions anteriors a la pandè-
mia i gaudir-la al cent per cent.

Per aquests motius, aquest 
any, el diumenge 7 de novembre, 
a partir de les 12 del migdia per 
les xarxes socials i la pàgina web 
de l’ajuntament es podrà veure 
una videoconferència entre di-
ferents personatges de la Fira 
d’en Rocaguinarda que explica-
ran com viuen aquesta parada 
forçosa de dos anys a causa de la 
pandèmia.

Ens emplacem al novembre de 
2022. Ja s’està treballant en el 
retorn de la Fira d’en Rocagui-
narda, serà una tornada amb 
molta força, moltes ganes i noves 
idees plenes d’humor, aventura, 
surrealisme, anacronismes i es-
pectacularitat. Tots plegats fa-
rem que la Fira d’en Rocaguinar-
da, torni... A carn! A carn!//
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ESPORTS 

El Tercera recupera les bones 
sensacions amb dues victòries solvents 

El Futbol Sala troba la millor versió lluny de casa

Són dies de felicitat a l’entorn 
del Futbol Club Pradenc. Els dos 
equips sènior esvaeixen els dub-
tes provocats pels mals resultats 
obtinguts el mes d’octubre i po-
dran afrontar els pròxims com-
promisos amb optimisme.

Per una banda, el sènior mas-
culí aconsegueix redreçar el 
rumb després de tres partits con-
secutius sense guanyar. Els blau-
granes han sumat dos triomfs se-
guits i ja tornen a treure el cap a 
la part alta de la taula. La prime-
ra victòria va arribar davant la 
U.E. Aiguafreda al municipal de 
Prats, on els locals van dominar 
de principi a final un partit que 
va acabar amb un contundent 
3-0. Els gols van portar la firma 
de Marc Codinach i d’Edu Vila a 
la primera meitat i de Jordi Pont 
a les acaballes del partit. 

Amb la bona inèrcia d’aquesta 
victòria, l’equip de Joan Flores 
arribava a Borgonyà per enfron-
tar-se al cuer de la categoria. Vi-
sitar un dels camps més emble-
màtics de Catalunya per jugar 
contra un club amb més de 125 
anys d’història sempre dona un 
al·licient més enllà del resultat. 
Sobre la gespa el conjunt blau-
grana va controlar el partit du-
rant bona part dels minuts, dis-
posant de nombroses ocasions de 

A Prats de Lluçanès sempre 
s’ha viscut amb molta expectació 
el Futbol Sala. Aquesta vegada no 
va ser una excepció i les grades del 
Pavelló Municipal presentaven un 
aspecte que recordava a les grans 
ocasions. De fet era una gran oca-
sió, més d’un any després la pilota 
tornava a rodar en terres lluçane-
ses en partit de lliga, en aquest cas 
rebent la visita de l’Arenys de Mar.

El club blaugrana, que enguany 
estrena nova junta directiva, va 
realitzar la presentació mitja hora 
abans del partit. L’acte conduït per 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

gol que no van aconseguir trans-
formar fins a la segona meitat. El 
primer gol va arribar al minut 60 
a través d’una vaselina de qua-
litat de Gerard Baroy, jugador 
que poc després tindria una gran 
ocasió per fer el segon, però la 
pilota es va estavellar al pal. A 

Moisès Sabata va comptar amb 
la presència de l’alcalde de Prats, 
Jordi Bruch, que va traslladar el 
màxim suport al nou projecte d’un 
club amb només 5 anys de vida. 
Durant la presentació es van donar 
a conèixer les dues cares noves per 
a la temporada d’enguany, David 
Chacón i Edu Botinas. També hi 
va haver una menció especial als 
jugadors que “han penjat les botes” 
com és el cas de l’excapità, Guillem 
Soler, i de Pep Peraire. El porter 
pradenc Arià Vidal tampoc conti-
nua, en aquest cas per convertir-se 
en porter del C.E.F.S. Manlleu A, 
equip que competeix a Divisió d’Ho-
nor Catalana.

Pel que fa al partit, domini total 

falta d’un quart d’hora pel final, 
el mateix Baroy es va encarregar 
de sentenciar el matx i assegurar 
els tres punts per un equip que 
recupera el somriure i mira al fu-
tur amb la moral reforçada.

Els blaugranes rebran diumen-
ge dia 7 la visita del Centelles, 

pels jugadors de Ferran Morral. 
Tant és així que els blaugranes van 
acabar perdent a l’últim minut en 
un doble penal molt protestat per 
tota l’afició, que no es creia el que 
estava veient. 

La dolorosa desfeta no va enfons-
ar l’equip, que van poder refer-se en 
la visita a la pista del F.S. Hummel 
Alella, on es van imposar per 2 a 4. 
Els gols visitants van anar a càrrec 
de Damià Riba, David Solanich, 
David Chacón i Isaac Basagaña. 

Tot i la victòria a Alella, el passat 
dimarts dia 2 Ferran Morral va co-
municar als seus jugadors la decisió 
d’abandonar el projecte. D’aquesta 
manera, el ja exentrenador blaugra-
na tanca una etapa havent dirigit 5 
partits oficials en dues temporades.   
El proper dissabte dia 6 l’equip 
afrontarà el primer partit sense 
Morral amb l’objectiu de sumar la 
primera victòria com a local. Ho 
farà rebent el Pura Brasa Racing 
Pineda a les 19:00h.//

El Pradenc femení es reivindica després de l’ensopegada a casa davant el líder 
superant el Lliçà de Vall per un clar 2 a 5

El debut a casa en un Pavelló ple a vessar va acabar de manera tràgica pels interessos locals, 
que van veure com se’ls escapava un partit que guanyaven 3-0 a falta de menys de deu minuts

Jugadores del Pradenc celebrant la victòria contra el Lliçà de Vall// F: FCP

Presentació de l’equip del C.F.S. Prats al Pavelló Municipal// F: XVA

Jugadors del Pradenc celebrant el primer gol de G.Baroy a Borgonyà// F: XVA

equip que encara no ha perdut 
cap partit en el que portem de 
temporada. L’enfrontament es 
disputarà a les 17:00h pel fet que 
a les 15:30h el club portarà a ter-
me la tradicional presentació de 
tots els equips sobre la gespa del 
Municipal de Prats de Lluçanès. 

EL FEMENÍ A LA PART ALTA
Per altra banda, el Pradenc 

femení, va esmenar la dolorosa 
derrota contra l’Athletic Club Ri-
ells (2-9) en la jornada 3 de lliga 
imposant-se al Lliçà de Vall per 
un contundent 2-5. 

Les jugadores de Boris Maka-
naki van fer un partit molt seriós 
a Lliçà de Vall, creient sempre en 
les seves possibilitats per acabar 
aconseguint la victòria. Les blau-
granes es van trobar amb un gol 
en contra només 6 minuts des-
prés de l’inici del matx, però la 
reacció visitant va ser immediata 
i, al cap de quatre minuts, Ma-
ria Bartrons va fer pujar l’empat 
al marcador. Semblava que les 
coses es posaven de cara quan 
Judit Fumanya, que és la sego-
na màxima golejadora de la lliga 
amb 8 dianes, va fer el segon. I 
encara més quan, abans de la 
mitja hora de joc, va arribar el 
tercer a botes de Mercè Colomer. 
No obstant, l’alegria duraria poc, 
ja que les lliçanenques van reta-
llar distàncies abans de la mitja 
part. A la represa, novament Fu-
manya i Bartrons es van encar-
regar de segellar un triomf molt 
necessari per un equip que va 
demostrar una gran personalitat 
en tot moment. 

El calendari, però, no dona tre-
va i el proper dissabte 6 de no-
vembre l’equip pradenc rebrà al 
Municipal de Prats el C.D. Badia 
del Vallès, partit que es jugarà a 
partir de les 4 de la tarda.//

dels locals, que van anar per da-
vant al marcador fins a menys de 4 
minuts pel final. Els gols de Rubén 
Besoy, David Solanich i Guille Bor-
ralleras semblaven definitius, però 
un excés de faltes acompanyat d’al-
gunes decisions arbitrals polèmi-
ques van convertir els últims deu 
minuts en un autèntic “Via Crucis” 

Diumenge a 
les 15:30 
el club 
presentarà 
els seus 
equips

Els últims 10 
minuts es van 
convertir 
en un Via 
Crucis pels 
blaugranes
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AGENDA

NOVEMBRE

DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE

DILLUNS 8 DE NOVEMBRE

DIMARTS 9 DE NOVEMBRE

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE

DIJOUS 11 DE NOVEMBRE

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE

OLOST_ EXPOSICIÓ Il·lustracions i pen-
saments, de Josep Salvans Gabarrós. De 
dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda al 
Centre Cívic.

PRATS DE LLUÇANÈS_ EXPOSICIÓ “De-
senterrant la memòria. Els primers 
anys de la repressió franquista a Prats 
de Lluçanès”. Horari: de dilluns a diven-
dres de 9.00 a 14.00 i dimecres de 9.00 a 
19.00, dissabtes i diumenges de 10.00 a 
14.00. Fins a l’1 de desembre a Cal Bach.

SANT MARTÍ D’ALBARS_ XERRADA SO-
BRE JOAN TOMÀS, commemoració del 
125è aniversari i reculls musicals al Llu-
çanès. Les cançons dels tonedors de Sant 
Martí. Seguidament, piscolabis. A 2/4 de 
8 del vespre al Local Social de la Blava.

OLOST_ MERCAT DE 2A MÀ. De 10 del 
matí a 2 del migdia a la plaça Major. VI-
SITES A L’ESPAI ROCAGUINARDA. De 10 
del matí a 12 del migdia a l’Espai. COR-
REFOC INFANTIL. A 2/4 de 6 de la tarda 
a la plaça Major. CORREFOC. A 2/4 de 7 
de la tarda a la plaça Major i pels carrers 
del poble. CASTELL DE FOCS. A 2/4 de 9 
del vespre al camp de Futbol Vell. SOPAR 
POPULAR. A les 9 del vespre al camp de 
futbol vell. CONCERTS DE VERSIONS amb 
Els Trinxats i Sicuta. A partir de les 10 
del vespre al camp de Futbol Vell.

SANT MARTÍ D’ALBARS_ INFLABLES i toro 
mecànic i berenar. A les 4 de la tarda. AC-
TUACIÓ PROFESSOR KAROLI, equilibrista 
sobre rodes. A les 7 del vespre a La Blava.

OLOST_ 1A CRONOESCALADA A SANT 
ADJUTORI. De 9 del matí a 1 del migdia. 
INAUGURACIÓ DEL ROCÒDROM exterior. 
A les 5 de la tarda al Centre Cívic. XER-
RADA ‘QUÈ S’AMAGA SOTA L’AIGUA DELS 
ESTANYS D’ALTA MUNTANYA?’ a càrrec 
de Mireia Bartrons. A les 6 de la tarda 
al Centre Cívic.

SANT MARTÍ D’ALBARS_ ESMORZAR. A 
les 9 del matí. RECULL DE CANÇONS DE 
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Amb la col·laboració de:

EQUIP

Olost es mou
Sota el lema d’”Olost es mou”, els dies sis i set de 

novembre s’ompliran d’activitats a Olost. L’agenda 
comença dissabte amb el primer mercat de segona 
mà a la plaça Major. A la tarda, la colla de diables els 
Cremats, organitzen el correfoc infantil i tornen amb 
el seu correfoc habitual després de dos anys prohibit 
per les restriccions COVID. El recorregut acabarà al 
camp de futbol vell on hi haurà sopar popular i con-
certs de versions. L’endemà al matí, el Club Excursi-
onista Via Fora, celebrarà la primera cronoescalada 
a Sant Adjutori i a la tarda s’inaugurarà el nou rocò-
drom exterior, al Centre Cívic. Tot seguit, la biòloga 
olostenca Mireia Bartrons, farà una xerrada sobre 
els estanys d’alta muntanya.//LCP

DEBAT

Sobremunt a punt de 
fer Festa Major

Sant Martí, dos caps 
de setmana de festa

El dia de Sant Martí, 11 de novembre, Sobremunt 
començarà la seva Festa Major amb una missa al 
Patró del poble i es farà l’arrossada popular. El pre-
gó de Festa Major es farà el divendres: “Sobremunt 
i les dones del taller” a càrrec d’en Jaume Carbo-
nell, i tot seguit el Sopar d’en Tomeu. El dissabte 
es disfrutarà d’una visita a l’Església i lectura d’un 
poema, un vermut musical amb el grup The Blac-
kiss, i a la tarda, l’escape room “La fi del món és im-
minent”. Per acabar el dia, concert a La Roca amb el 
grup Plan C. El diumenge, la canalla podra gaudir 
del “Taller som família, fem família”.// MGC

Liliana Tomàs, néta del músic Joan Tomàs i veï-
na de Sant Martí d’Albars, farà la xerrada inaugu-
ral de la Festa Major de Sant Martí. Joan Tomàs 
va ser un músic, mestre i folklorista que va recór-
rer molts pobles de Catalunya, també del Lluçanes 
(1931) recollint les músiques populars. L’acte tam-
bé es coneixeran les cançons dels tonedors de Sant 
Martí. Així començarà aquest divendres la Festa 
Major, que s’allargarà dos caps de setmana amb 
activitats infantils, exhibicions d’equilibristes, con-
certs de l’EMAL, Núria Conangla o La Band Gogh i 
també espectacles de màgia i àpats populars. //PAT

FESTA MAJOR FESTA MAJOR

OLOST_ ESPECTACLE DE PALLASSOS. Pe-
tit o gran? Amb la companyia Albert Vi-
nyes. A les 5 de la tarda a la Biblioteca.

PRATS DE LLUÇANÈS_ ESPECIAL PRATS 
SOFÀ. FEM SALUT AL LLUÇANÈS. Xerra-
da virtual sobre la campanya de vacu-
nació de la grip i la vacunació contra la 
Covid-19. A càrrec de professionals de 
l’ABS Lluçanès. A les 6 de la tarda emis-
sió pel canal de Youtube PratsTV.

LA CORAL DE SANT MARTÍ D’ALBARS/
EMAL. A les 11 del matí a l’Església.

SANTA CREU DE JUTGLAR_ XERRADA 
‘ELS INCENDIS DE NOVA GENERACIÓ ALS 
BOSCOS DEL LLUÇANÈS‘, a càrrec d’Asier 
Larrañaga, sotsinspector dels GRAF dels 
Bombers de la Generalitat. A les 6 de la 
tarda al local social del Consorci.

SOBREMUNT_ ARROSSADA POPULAR I 
GRAN RIFA de productes gastronòmics i 
restauració. A les 2 del migdia.
SANT MARTÍ D’ALBARS_ MISSA, CON-
CERT DE NÚRIA CONANGLA I VERMUT. 
A partir de les 11 del matí a l’Església.

OLOST_ PRESENTACIÓ DE LA CAMAMI-
LLA. Propietats, beneficis i receptes amb 
la Xarxa de Coneixements - Grup d’Es-
tudi de Plantes Salvatges. A les 5 de la 
tarda a la Biblioteca - Centre Cívic.

SOBREMUNT_ PREGÓ DE FESTA MAJOR 
‘Sobremunt i les dones del taller’. En 
Jaume Carbonell farà arribar els records 
en veu de l’Hermínia Ordeig amb parti-
cipació d’altres veus de veïnes que el van 
fer possible. A les 8 del vespre. IX SOPAR 
D’EN TOMEU. A 2/4 de 10 del vespre.

SANT MARTÍ D’ALBARS_ MELANI MAGIA 
i piscolabis. A les 8 del vespre al Local 
Social de La Blava.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ SOPAR PO-
PULAR per La Marató. Actuació de Nas-
su Music. A les 9 del vespre al Casal.

ALPENS_ ESCENA DE TARDOR. Obra 
‘Akelarre’. A les 7 del vespre al Casino.
SOBREMUNT_ VISITA GUIADA A L’ES-
GLÉSIA I LECTURA d’un poema. A les 10 
del matí. VERMUT MUSICAL amb el grup 
The Blackiss. A les 12 del migdia davant 
l’ajuntament. ESCAPE ROOM ‘La fi del 
món és imminent’ a les 4 de la tarda al 
Molí. CONCERT amb el grup Plan C. A 
les 7 de la tarda a La Roca.

SANT MARTÍ D’ALBARS_ CONCERT La 
Band Gogh i berenar. A les 5 de la tarda 
al Local Social de La Blava.

PERAFITA_ 2N RALLY PERAFITA. Memo-
rial Santi Tort

OLOST_ DE DONA A DONA. CARTES DE 
LLIBERTAT A LES BEGUINES amb les 
Dones que cremen romaní. A les 12 del 
migdia a Sant Adjutori.

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ 5È 
CROS ESCOLAR (Mini Via Castrum). A 
partir de les 9 del matí.

SANT FELIU SASSERRA_ CICLE DE TEA-
TRE PER A JOVES AL LLUÇANÈS. MURS, 
amb la companyia Frec a Frec. A les 6 de 
la tarda a l’Ateneu.

SOBREMUNT_ RUTA AUTOGUIADA pel 
municipi amb grups. A les 10 del matí. 
ACTIVITAT INFANTIL ‘Taller som famí-
lia, fem família’ a càrrec de Núria Pé-
rez de Va de Valors. A les 5 de la tarda. 
CAMPIONAT DE TRUC, a les 5 de la tarda 
a La Roca.

SANT MARTÍ D’ALBARS_ MASTERCLASS 
SPINNING. A les 11 del matí a la zona 
esportiva de Sant Martí.

SANT BARTOMEU DEL GRAU. TIRADA DE 
BITLLES per La Marató. A les 9 del matí 
al camp de futbol.

PRATS DE LLUÇANÈS_ CONCERT DE PEP 
POBLET ‘Vet aquí un saxo’. A les 7 de 
la tarda a la Biblioteca Municipal Sant 
Jordi.



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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ENCANTS

De 9 a 21h De 21 a 9 h

5 dv OLOST ALIBERCH

6 ds BARNOLAS - VIC BARNOLAS

7 dg TERRICABRAS - VIC TERRICABRAS

8 dl SANT BARTOMEU FARGAS

9 dt OLOST ARUMÍ

10 dc PRATS URGELL

11 dj SANT BARTOMEU FARGAS

12 dv PRATS ATLÀNTIDA

13 ds AUSA - VIC AUSA

14 dg POU - VIC POU

15 dl SANT BARTOMEU YLLA-CATALÀ

16 dt OLOST TANYÀ

17 dc PRATS VILAPLANA

18 dj SANT BARTOMEU ALIBERCH

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 obre.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA12_ALTRES SERVEIS

NETEJAFOTOGRAFIA

TAXISAUTO ESCOLA FUNERÀRIA

TINTORERIARESIDÈNCIAQUIOSC

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

ES VEN

ES LLOGA

ES BUSCA

 » CAFETERA Dolce Gusto de DeLongi per 
30€ giarebé nova amb càpsules de re-
gal. Tel.:629 98 54 54 (R513/07)

 » REMOLC per un cotxe. T.: 679 16 99 63 
(R513/06)

 » 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)

 » 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)

 » PEUS DE GAT per estrenar de marca Five-
Ten. Número de peu 39. Preu a consultar. 
Tel.: 697 30 15 07 (R513/02)

 » FINCA de 250 m2. Dues plantes de 90 m2: 
garatge amb capacitat per a 4 cotxes i pri-
mer pis amb tres habitacions, cuina, men-
jador i lavabo. A part hi ha dues terrasses, 
una, amb sortida a l’hort/jardí. Casa a 4 
vents, molt ben conservada, assolellada 
i situada en zona molt tranquila. Es ven 
moblada(si es vol) i a punt per entrar-hi a 
viure. C/ Tarragona, 6, Olost. Tel.: 660 196 
108 o 636 996 831. (R513/03)

 » SOFA RACONER de color marró en bon 
estat, mides 270 cm.x 270 cm. 250€. T.: 
609388095 (R513/04)

OFEREIXO FEINA

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

 » PIS equipat a Olost. Tel.: 938508022 o 
679496372 (R513/05)

 » PLAÇA DE PARQUING a l’edifici de la Pe-
dra Dreta. Fàcil accés. T.: 662 51 90 73 
(R514/03)

 » 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

 » ACORDIÒ DIATÒNIC de segona mà.            
Tel.: 639 00 43 26 (R513/01)

 » MATALÀS DE MATRIMONI de 135 x 200cm. 
Amb molt bon estat i bé de preu. T.: 699 
87 61 27 (R514/01)

 » CABÀS de nadó amb llençolets i coixí i un 
cotxet. 20€. T.: 659 36 23 74 (R514/02)

 » FORMIGONERA semi nova. T.: 650 31 98 
51 (R514/04)

EL RACÓ DE LA FEINA

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

> Persona molt responsable i serio-
sa s’ofereix per netejar cases, cases 
rurals i oficines_ 699876127

> Sóc mestra d’educació primària 
especialitzada en Llengua Anglesa i 
m’ofereixo per fer classes de repàs 
d’anglès i altres matèries (si s’es-
cau) a nens i nenes de 6 a 12 anys. 
Amb cotxe propi_644 32 89 48

> Es busca cuidant de granja de por-
cí i boví a mitja jornada_636333630

> Gerocultor/a a residencia d’avis 
de Sant Boi de Lluçanès. Jornada 
complerta, no substitució. Horari a 
determinar_ 687 08 30 81

BUSCO FEINA
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EL TEMPS

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 20 d’octubre al 2 de novembre

EL RECEPTARI de @Cookissim

Posta de sol i colors de tardor el dia 1 de novembre des del Santuari dels Munts.//F: JOSEP MARTÍNEZ CASTROBosc minimalista de tardor, 2 de novembre a Sant Bartomeu del Grau//F: EMILI VILIAMALA

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

20 20.3 11.3 0.0 20.4 12.9 0.0 17.9 13.3 0.0 21.2 14.1 0.0 16.9 12.8 0.0
21 18.8 10.8 0.0 19.2 10.6 0.0 18.2 11.9 0.0 19.8 9.5 0.0 17.8 10.7 0.0
22 19.4 6.3 0.0 18.9 5.6 0.0 17.6 7.0 0.0 22.0 11.0 0.0 17.9 7.6 0.0

23 19.0 3.6 0.2 18.7 4.4 0.0 17.8 5.2 0.2 21.8 4.0 0.0 18.1 5.2 0.0

24 19.8 1.6 0.2 19.0 3.8 0.0 16.9 6.0 0.0 23.4 0.3 0.0 18.2 5.9 0.0
25 19.8 3.2 0.2 19.2 4.4 0.0 17.9 6.3 0.2 21.6 1.5 0.0 18.1 5.5 0.2
26 19.7 3.6 0.2 19.0 5.4 0.0 17.7 7.8 0.0 22.0 3.4 0.0 17.7 7.4 0.2
27 20.1 2.3 0.2 19.0 4.3 0.0 17.6 7.1 0.0 22.4 2.6 0.0 17.9 6.4 0.0
28 17.6 2.1 0.2 18.1 4.6 0.8 16.9 6.6 0.0 21.5 1.7 Inp. 17.2 5.2 0.0
29 17.6 5.4 0.0 16.3 5.8 3.0 16.2 8.5 0.2 17.8 5.7 Inp. 16.6 7.0 9.6
30 16.4 11.6 22.2 16.3 11.9 12.0 15.6 11.6 19.0 16.5 12.0 18 15.1 10.8 11.0
31 20.4 10.2 0.0 20.1 11.6 0.0 18.4 12.6 0.2 22.0 11.0 0.0 17.4 11.6 0.0
1 18.8 3.9 0.4 18.1 5.3 0.4 16.5 4.8 1.2 19.0 15.2 0.0 15.8 5.4 3.6
2 13.4 0.9 0.2 12.2 2.2 0.0 12.3 2.8 0.0 14.0 1.5 0.0 13.1 3.4 0.4

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 24 d’octubre 23.4

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 24 d’octubre 0.3

Crema de carabassa amb pastanaga i poma
INGREDIENTS 
(Per a 4 persones) 

PAS A PAS pel massapà
Desgranar, pelar i tallar la car-

bassa a trossos. Pelar i tallar la 
patata i la pastanaga a trossos. 
Pelar i tallar la ceba a juliana. 

Escalfar a foc mig una olla amb 
un raig d’oli d’oliva verge extra 
(OVE) i una cullerada de mante-
ga. Afegir la ceba a l’olla, posar 
sal al gust, i sofregir durant uns 
15 minuts perquè s’enrosseixi 
una mica.  Cal remenar la ceba 
perquè no es cremi. 

Incorporar els trossos de pata-
ta, de carbassa i de pastanaga a 
l’olla amb una mica de sal i pebre 
al gust. Enrossir durant uns 5-10 
minuts i anar remenant. 

Pelar i treure el cor de la poma. 
Tallar-la a trossos.Afegir la poma 
a l’olla i remenar una mica. 

Inserir aigua fins cobrir les ver-
dures. (És important no posar-ni 
més per tal que no quedi massa 
clara i perdi gust). Bullir a foc 
mig durant 20-25 minuts. 

Triturar la crema amb una 
batedora de mà elèctrica. Afegir 

aigua si queda massa espessa 
fins obtenir la textura preferida. 
Posar uns daus de formatge fresc 
o d’untar de Santa Eulàlia en un 
bol. Servir la crema de carbassa 
dins del bol. 

Acabar l’emplatat amb unes 
quantes pipes de carbassa torra-
des i un raig d’oli de tòfona Noir 
et Blanc. 

ELS PRODUCTES
Els productes gastronòmics 

Noir et Blanc es caracteritzen 
per la proximitat, la qualitat, la 
natura i el respecte per l’origen 
i el territori. Aquesta empresa 
de Prats de Lluçanès produeix 
tòfona fresca negra (tuber mela-
nosporum) i blanca (tuber aes-
tivum); i elabora i comercialitza 
productes gastronòmics amb tò-
fona de recol·lecció pròpia.

Les postres artesanes de San-
ta Eulàlia de Puig-Oriol cada 
vegada són més conegudes a la 
comarca. En Gerard Cuní elabo-
ra postres, iogurts i formatges a 

Amb 
formatge de 

Santa Eulàlia 
i oli de 

tòfona de 
Noir Et Blanc

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 24.0

PRATS 16.2

SANT BOI 21.0

ORISTÀ 18.0

ALPENS 25.0

partir de llet de vaca, de cabra i 
d’ovella. La seva prioritat és cre-
ar productes de qualitat utilit-
zant matèries primeres de l’en-
torn més proper.

Tots aquests productes els po-
deu trobar a diversos comerços 
del Lluçanès i d’Osona.//STV

 »Mitja carbassa o una mica 
més
 »1 o 2 pastanagues 
 »1 patata vermella mitjana
 »1 poma golden
 »1 ceba de Figueres gran o 
2 de mitjanes 
 »Mantega (opcional)
 »Oli d’OVE
 »Sal
 »Pebre
 »Pipes de carbassa torrades 
(opcional)
 »Formatge fresc o d’untar 
de Santa Eulàlia de Puig-
Oriol (opcional)
 »Oli de tòfona Noir 
et  Blanc de Prats de 
Lluçanès (opcional)




