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Cap de setmana
mogut a Olost
Olost va programar diferents actes el primer cap de
setmana de novembre. El plat fort va ser el correfoc
dels Cremats, celebrat al dissabte dia 6, dos anys després de no poder-se fer amb normalitat. Seguidament,
un sopar popular i concerts al camp de futbol vell van
aplegar més de 200 persones. Al matí del mateix dia es
va celebrar un mercat de segona mà.
El diumenge dia 7 havia de començar amb la 1a cronoescalada a Sant Adjutori. La prova, que ja es va anul·
lar per Festa Major a causa de la calor, es va tornar a
suspendre; aquesta vegada per un furt de material necessari al pavelló. A la tarda, es va inaugurar el rocòdrom exterior al Centre Cívic, projecte guanyador dels
pressupostos participatius del 2019. Seguidament, la
biòloga, Mireia Bartrons, va realitzar una xerrada sobre l’ecologia dels estanys de muntanya.//LCP

Mercat de 2a mà.// F: AJ OLOST

Els Cremats estrenant noves capes.// F: AJ OLOST

El Centre Cívic ple amb la xerrada de Mireia Bartrons.// F: AJ OLOST

Els Trinxats tocant al camp de futbol vell.// F: MARC CANADELL

Sobremunt fa festa

El dinar popular.// F: LA ROCA

Essencials durant el seu concert dissabte al vespre.// F: PEP PUJOL

Concert a La Roca.// F: LA ROCA

Les dones del taller de Sobremunt.// F: @GUELL_VALLBONA

Malgrat els dies de pluja, Sobremunt va poder
gaudir d’una Festa Major molt participada. El dia
del Patró, Sant Martí, 11 de novembre, es va celebrar la missa i una arrossada popular amb 63
persones al Molí. El divendres al vespre es va fer
el Pregó, on l’Hermínia Ordeig va llegir l’escrit de
Jaume Carbonell on es parlava de vivències del
Taller. El dissabte, el temps va fer una treva i es
va gaudir del vermut musical a l’aire lliure amb el
grup gironí Blackiss, que van tocar diferents versions, mentre els assistents feien el vermut, ballaven
i xerraven. A la tarda, l’escape room “La fi del món
és imminent” va comptar amb uns 30 participants.
Al vespre, el Restaurant La Roca va oferir un concert del grup Plan C amb taquilla inversa. El diumenge, 79 persones van gaudir del circuit d’orientació pels voltants del poble, i ja els últims actes van
ser el taller familiar i el campionat de Truc.//MGC

Sant Martí fa ple
per Festa Major
La Festa Major començava amb la xerrada de Liliana Tomàs, veïna de Sant Martí, comissaria de l’Any
Joan Tomàs i neta del mestre, durant la qual va recordar l’estada de Tomàs i Amades pel Lluçanès, on van
recollir músiques i cançons com la Trencadansa o el
Picotí. Tot seguit, el músic Joan Figures va presentar
un estudi sobre les cançons dels tonedors de la Blava.
El dia del patró, la missa i el vermut van ser els
protagonistes, amb permís de la pluja que va amainar
per deixar al veïnat fer el vermut al carrer. Els jocs infantils van fer xalar de valent els més petits, i els més
grans, i la màgia de la Melanie va deixar bocabadat
el públic sant martinenc. Aquest any tampoc hi van
faltar la masterclass de spinning ni les ballarugues,
enguany a càrrec de La Band Gogh. Set dies intensos
per celebrar el patró.//CFU
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L’exposició del camí ramader i el vermut.// F: AJ SANT MARTÍ

El professor Karoli, equilibrista sobre rodes.// F: AJ SANT MARTÍ

La màgia de Melanie va omplir el local de la Blava.// F: AJ SANT MARTÍ

L’spinning va tancar la Festa Major.// F: AJ SANT MARTÍ
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POLÍTICA
Perafita s’organitza per recuperar el servei
públic de connexió a internet
La Generalitat

Després de recuperar el manteniment de la connexió per radioenllaç,
ara proposen la creació d’una xarxa de comuns de fibra òptica
LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Són temps de canvis per la
xarxa de guifi.net, que serveix
iternet a moltes cases del Lluçanès. Aquest servei va arribar
a la comarca l’any 2007 amb el
suport dels ajuntaments, que
van finançar la instal·lació de diferents antenes perquè els veïns
dels pobles tinguessin accés a internet, inicialment només a través de radioenllaç. Per a molts
pobles aquesta era una de les
úniques maneres de tenir accés
a internet, com el cas d’Alpens
on durant anys va ser l’única
connexió.
Però el passat 31 d’octubre,
Goufone, que s’ocupava del manteniment d’aquesta xarxa, va tallar el servei de radioenllaç a les
cases del poble de Perafita, i ha
avisat que a les cases de pagès
ho farà el 31 de desembre, encara que la companyia s’ha compromès a oferir una alternativa
en aquests darrers.
Els usuaris de Perafita, amb el
suport de la Fundació Guifi.net
i de l’Ajuntament, s’han organitzat i, quan Goufone va tallar el
servei, van reclamar ràpidament
els seus usuaris i contrasenyes
de les antenes i amb el suport
tècnic de la Fundació van poder
recuperar la connexió en pocs
dies.
UN MANTENIMENT COMPLICAT
La xarxa de Guifi.net va créixer amb el suport d’ajuntaments
i voluntaris que s’ocupaven del
manteniment dels equipaments
i les infraestructures. També, de
petites empreses que, de mica
en mica, es van anar ocupant

Una de les antenes de la xarxa pública que hi ha per tot al Lluçanès.// F: ARXIU

del manteniment de les xarxes,
ja que sovint els usuaris no donaven l’abast. Aquests és el cas
de Priona, nascuda al Lluçanès i
que més tard la va adquirir Goufone.
Amb el pas del temps, els voluntaris que mantenien la xarxa es van anar desmobilitzant.
Aquest fet, sumat a la passivitat
dels ens locals i a la pressió de
les noves operadores locals, ha
acabat provocant un abandonament de la xarxa Guifi.net a la
comarca i el desconeixement de
la seva existència per bona part
del veïnat.
VEÏNS DE PERAFITA IMPULSEN
UNA FIBRA PÚBLICA

Per posar remei a aquesta situació, diversos veïns de Perafita
es volen reunir de nou amb la
Fundació Guifi.net, perquè els
assessori amb les qüestions del
manteniment de les infraestructures, i decidir l’organtizació i la
distribució de costos.

El moviment sorgit a Perafita, però, no només es vol quedar
amb el manteniment de les antenes per radioenllaç. Expliquen
que el desplegament de fibra
òptica a Perafita i al Lluçanès
s’hauria pogut fer en format de
comuns, és a dir, creant una xarxa mancomunada, oberta, lliure
i neutral a través de guifi.net,
com s’ha fet a tants altres llocs
de Catalunya com ara la Garrotxa.
La passivitat dels ajuntaments i institucions ha permès
que es desplegués la fibra de
manera privada, centrada als
nuclis de població i deixant de
nou les masies i cases més aïllades sense connexió de fibra. Per
això, aquests veïns volen aconseguir desplegar una xarxa de fibra òptica de comuns, no només
a Perafita, sinó arreu del Lluçanès. Així ho va explicar un dels
representants del grup organitzat a Perafita a la darrera sessió
del Consell General del Consorci
celebrada aquest novembre.//

afavoreix a la creació
de petites instal·lacions
fotovoltaiques
Catalunya és la regió amb més dependència energètica de tot el territori europeu. Amb relació a la
producció i consum de la resta de l’estat, el país
acumula un retard de dotze anys que el converteix
en un territori on la transició energètica es fa més
necessària que en qualsevol altre. Tot i això, els
projectes de grans parcs– sovint en zones rurals o
menys poblades com és el Lluçanès – han encès, durant els darrers anys, un debat que posa en dubte la
transformació del model energètic.
En aquest context, el passat octubre el Govern de
la Generalitat va aprovar la modificació del Decret
llei d’energies renovables, a partir de la qual pretén
afavorir el creixement de petites i mitjanes instal·
lacions arreu del país. Tal com explica l’olostenc Gil
Salvans, tècnic d’Energia d’Osona, el nou Decret
trenca la facilitat amb la qual les grans empreses
podien construir macroprojectes. Per exemple, ara
la modificació obligarà els empresaris a tenir, com
a mínim, el 50% del suport dels propietaris del terreny que afectaria la instal·lació abans de demanar
qualsevol mena de permís. També agilitza els tràmits per a la creació de petits i mitjans projectes
(equivalents a unes 8 hectàrees de terreny).
Segons Salvans, la Generalitat avança d’aquesta
manera cap a un model de producció distribuïda pel
territori mitjançant petites i moltes instal·lacions.
També té aquest compromís el Consorci del Lluçanès,
que, per exemple, s’ha adherit al pla OsonaEcoTransició40% del Consell Comarcal. El projecte té l’objectiu d’impulsar 50 petits parcs fotovoltaics a Osona,
compromís que rebotaria als pobles del Lluçanès.
Una altra eina útil per a l’equilibri entre transformació i territori són les comunitats energètiques, cooperatives de consum sense ànim de lucre
formades per veïns que vulguin ser partícips dels
parcs. El passat 10 de novembre Olost ja va constituir la primera comunitat energètica del Lluçanès
amb una reunió inicial de 10 socis fundadors, tot
i que hi ha un gran nombre de veïns interessats a
entrar-hi. L’Ajuntament s’ha compromès a cedir
tres espais públics per tal que la cooperativa pugui
executar els projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques. Com Olost, altres pobles del Lluçanès ja
han començat els primers tràmits per a la creació de
comunitats locals.//JBE
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CELEBRACIÓ

La pradenca Maria
Pérez celebra els 100

La Maria amb l’obsequi de l’Ajuntament.//F: AJ PRATS

La Maria Pérez Òdena va néixer a Manresa el novembre del 1921, no va ser fins a l’any 62 que es
va traslladar a Prats de Lluçanès. La major part
de pradencs la coneixen com a Maria Tulleuda, ja
que és la mare del Dr. Màrius Tulleuda. Aquesta
setmana ha complert cent anys i l’alcalde de Prats,
Jordi Bruch, i la regidora Montse Juvanteny van
felicitar la Maria per l’efemèride i li van fer entrega
d’un ram de flors en nom de tot el consistori.//Red.
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El 25N se celebra arreu del Lluçanès
LLUÇANÈS
Per_ Nerea Sánchez Moreno

Els municipis del Lluçanès i el
Consorci presenten una programació conjunta amb motiu del 25
de novembre, dia internacional
per a l’eliminació de la violència
envers les dones.
El dia 25, s’il·luminarà la façana dels ajuntaments i es penjaran
pancartes com a mostra de rebuig
a la violència masclista. D’altra
banda, es convida als veïns i veïnes del Lluçanès a encendre una
espelma als balcons, terrasses o
finestres de casa seva en record
de totes les dones que han estat
víctimes de feminicidis.
Durant tot el mes de novembre,
el Consorci proposa un cicle de
tallers coeducadors a les escoles
del Lluçanès per treballar els estereotips i rols de gènere amb els
infants amb l’objectiu de promoure la igualtat a l’entorn escolar.
Per la seva banda, els i les alumnes de l’Institut Castell del Quer
podran gaudir del teatre-fòrum
“Sabates Vermelles”. El dijous 25
l’alumnat de l’EMAL farà l’acom-

El Gran Recapte arriba a la 13a edició i, com les
altres vegades, els establiments i comerços del Lluçanès també si sumen.
Per tal de col·laborar amb el Rebost del Lluçanès, el banc d’aliments comarcal, i tal com es va
fer durant la passada edició, tothom qui vulgui
col·laborar podrà comprar tiquets de 3 i 5 euros
als establiments adherits a la campanya. Amb els
diners recaptats durant el Gran Recapte, que comença el 25 de novembre fins al 12 de desembre,
es compraran aliments i productes als establiments
col·laboradors que aniran a parar directament a les
famílies del territori.
Els Gran Recapte s’ha organitzat des de Càritas
conjuntament amb el Consorci del Lluçanès.//CFU
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panyament musical en record a
les víctimes de la violència masclista que tindrà lloc a Olost i realitzaran una mostra de teatre a
Prats.
El Casino d’Alpens va acollir el
passat dissabte 13 de novembre
l’espectacle teatral “Akelarre” i el
diumenge 14, les Dones que cremen romaní van presentar a Sant
Adjutori d’Olost “De dona a dona,
cartes a les beguines”.
A Olost, a Prats, a Sant Agustí, a Sant Martí i a Sobremunt es
realitzaran tallers d’autodefensa
per a dones entre el 17 i el 27 de
novembre. El taller “Gogaritxi i

els seus vindicontes” que es farà
a Lluçà el 26 de novembre, el teatre per a joves “Vull ser algú”
que tindrà lloc a Olost el dia 28,
el teatre per a joves “Estranyes
Relacions” a Sant Bartomeu i el
Teatre-fòrum “Violència de gènere” que es realitzarà a Sant Feliu
el dia 21, són algunes de les activitats culturals que proposen alguns dels municipis del Lluçanès.
Per altra banda, es realitzaran
tallers d’elaboració d’espelmes a
diversos pobles de la comarca i
Sant Bartomeu farà una sèrie de
tallers dels quals destaca el taller
d’educació sexual per a joves.//

MUNICIPAL

SOLIDARITAT

El Gran Recapte,
també al Lluçanès

Una foto de l’obra Akelarre, representada al Casino d’Alpens// F: LL. SURI - DALPENS.COM

Àngel Estrada i Cèsar Panicot deixen
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
SANT BOI DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Els fins ara regidors, Àngel
Estrada i Cèsar Panicot, van renunciar als seus càrrecs com a
edil al consistori sant boienc durant l’últim ple municipal. Tots
dos van al·legar que prenien la
decisió per motius personals. Estrada i Panicot eren el primer i
segon tinent d’alcalde respectivament. Amb la seva renúncia,

les dues tinències d’alcaldia passaran a mans de Sandra Casas i
Jordi Pujol.
Aquestes renúncies han obligat a reconfigurar el consistori.
Per una banda, han pres possessió del càrrec els nous regidors,
Ariadna Casas i Miquel Parés.
I per altra s’hauran de reconfigurar les regidories, tot i que,
com explica Marc Parés, alcalde
de Sant Boi, encara no han pres
cap decisió de com serà la nova
organització.//

Casas i Parés, nous regidors// F: AJ SANT BOI
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Incendis de 6a generació, un panorama desolador

LA COLUMNA

Asier Larrañaga, sotsinspector del GRAF, exposa la situació dels incendis al Lluçanès
SANTA CREU DE JUTGLARS
Per_ Roger Giró Pujols

Asier Larrañaga, sotsinspector
del Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF), va
realitzar una presentació sobre
els incendis de 6a generació a
la seu del Consorci del Lluçanès
el dimecres 9 de novembre. La
xerrada estava organitzada per
l’Associació de Propietaris del
Lluçanès (APF), el Consorci del
Lluçanès i la Diputació de Barcelona.
La presentació va començar
amb un resum dels últims incendis de Catalunya i de diferents
punts del món (Austràlia, Califòrnia, Portugal i Grècia, entre
d’altres), explicant el desenvolupament, les tècniques d’extinció
i, sobretot, com han canviat els
incendis als últims anys i perquè
són més perillosos. Els Bombers
classifiquen els inciendis per generacions, segons la superfície
cremada, la intensitat, els punts
d’afectació i característiques similars. Per exemple, els incendis
del 94 a la Catalunya Central
van ser de 3a generació, per la
propagació per focs de capçada,
la formació de columnes convectives i la generació massiva de
focus secundaris.
Així doncs, què són els incendis
de 6a generació? Són els incendis
resultants de masses forestals
estressades per l’augment de
temperatura global a causa del
canvi climàtic. Són incendis que,
degut a la gran energia que desprenen, creen la seva pròpia atmosfera, escalfant l’aire ràpidament, i fent que aquest s’enlairi,
ja que la densitat és menor. Això
permet l’entrada d’aire nou a la
zona del focus del foc, provocant
així que hi hagi més oxigen i incrementant la intensitat de l’incendi. Si a aquest fet hi sumem
la ràpida evaporació de l’aigua
de les fulles dels arbres, provoca l’aparició de pirocúmuls. Són
núvols blanquinosos extremadament perillosos perquè es poden
desplomar en qualsevol moment,

Ramon
ERRA
MACIÀ
Una cinquantena d’assistents van omplir la sala polivalent del Local Social de Santa Creu.// F: CONSORCI

provocant una capa de foc sobre
qualsevol punt a un radi relativament llunyà del focus de l’incendi. Quan apareix un pirocúmul
els bombers s’han de retirar, per
culpa de la perillositat d’aquest
fenomen. Aquest estiu, a l’incendi
de Santa Coloma de Queralt se’n
va formar un.
Ens podem trobar amb aquests
tipus d’incendi al Lluçanès? La
resposta és sí. Actualment es donen totes les condicions: masses
forestals amb grans continuïtats,
poc gestionades, amb molta quantitat de combustible i episodis meteorològics de calor extrema als
estius. Per intentar dimensionar
la gran devastació, velocitat i impredictibilitat d’aquests incendis,
Larrañaga va fer una comparació
durant la presentació: “el 2017, a
Portugal, un foc que avançava a
2 km/h, va formar un pirocúmul
inesperadament i, de cop, a causa dels vents i l’energia generada
pel mateix incendi, la velocitat va
passar a 18 km/h. Perquè ens fem
una idea, si agafem l’incendi de
Sant Feliu Sasserra del 2012 i el
posem en aquesta conjuntura, ens
trobem que el foc hauria arribat
fins a Gurb, cremant al seu pas
La Torre d’Oristà, Olost, Sant
Bartomeu del Grau en entre una
i dues hores, sense mencionar que
els mateixos pobles podrien cremar per culpa de la intensitat i
força del foc”.
Podem prevenir aquests incendis? Des de bombers es defensen
dues vies principals, totes dues
encarades a reduir el combusti-

ble del bosc, sobretot sotabosc.
La primera és mitjançant cremes planificades a punts clau del
territori pel que fa a propagació
d’incendis, realitzada pel GRAF
o fins i tot, o es podria potenciar l’aparició d’empreses en l’àmbit publicoprivat per fer aquestes
tasques. L’altra mesura és la que
s’està duent a terme al Lluçanès
des de fa anys, amb l’estassada
(eliminació de l’estrat arbustiu
quasi completament), l’adevesament (reducció del nombre de
peus per hectàrea) i la transformació a pastura de la major part
de superfície forestal possible.
Aquest últim punt és el que
genera més controvèrsia. Hem
d’actuar als boscos? Hem de tallar arbres? No es perd molta
biodiversitat i modifiquem els
ecosistemes amb actuacions com
aquestes? La resposta no és senzilla, i tothom tindrà una visió
diferent. El que sí que és clar és
que hi ha dues opcions: la primera és no actuar, mantenir ecosistemes i boscs inalterats i en la
següent dècada tenir tot el Lluçanès cremat. La segona és intervenir, reduir el combustible del
bosc, modificar les dinàmiques
dels ecosistemes i humanitzar el
paisatge. Amb la segona opció, no
s’evita el risc d’incendi, però les
possibilitats que la crema sigui
total es redueixen en un gran
percentatge, segons Larrañaga.
El missatge de la xerrada és
clar: els boscos del Lluçanès estan a les nostres mans, com actuarem?//

PANDÈMIA

Gairebé cap cas de coronavirus a la comarca
LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanas

Una quinzena més les dades
de la pandèmia es mantenen a
ratlla al Lluçanès, malgrat el
lleuger repunt que s’està regis-

trant en el conjunt del país. Des
de principis de novembre només
s’hi han registrat tres casos:
dos a Olost i un a Perafita. Tot
i això, s’ha hagut de confinar la
classe d’infantil de l’escola Gafarró de Santa Eulàlia. Les da-

des que ofereix el departament
de Salut, com és habitual des
de l’inici de la pandèmia, no inclouen els municipis més petits
(Sobremunt, Sant Martí i Sant
Agustí) per garantir-ne la confidencialitat.//

El missatge
Avui dia és difícil trobar algú que hagi
nascut i viscut tota la vida al mateix poble i encara més que hi hagi mort. La
major part de gent neix i mor als hospitals i pot ser que amb els anys vagi canviant de casa, de poble i fins i tot de país.
Quan la persona més gran de la contrada
mor amb els noranta-quatre fets i sense
haver marxat mai del tot, deixa un bon
buit. Què es perd? No cal dir que primer
de tot la persona, la companyia que fa,
l’espai que omple, el “bon dia, senyor
Erra!” o “senyora Qui Sigui”. Però de seguida pensem també en les petites històries, les dites, la gent que ha conegut, els
noms de lloc i els camins.
Fa unes setmanes va morir el Lluís
de Coll-Griell, el “senyor Estrada”, si
ens copiem la salutació tan típica d’ell,
amb aquell somriure que t’alegrava
l’estona. Va sortir a passejar pels corriols, com tantes vegades, i ja no va
tornar. Que trobés la mort fora de casa
i se’n perdés la petja durant tres dies
va ser dolorós, sobretot per la família
i coneguts. Però també ens ho podem
mirar des d’una altra cara i imaginar
que morir tot passejant pels topans de
sempre no és el mateix que morir en un
llit d’hospital llunyà connectat a ves a
saber quines màquines. No sabem què
s’hauria estimat més, ell. Només podem fer suposicions. A mi em consola
pensar que l’home més vell del nostre
poble va poder sortir a caminar fins
al darrer dia. La mala sort va fer que
no se’l pogués trobar de seguida. Però
això, de tan mal pair, va crear també
un vincle de solidaritat de tot el poble
i amb els pobles veïns. Els que sabien
els noms de lloc els deien i proposaven
d’anar-hi: la creu de la Tecla, la Soleia,
Micarrons, el serrat d’en Serra, el de
Roviralta, el pla d’aquí, el bosc d’allà,
noms que es perden. Part del jovent, i
dels grans, que vam sortir a buscar el
Lluís, no coneixíem alguns topònims ni
tots els camins. Aquest va ser l’obsequi
simbòlic que ens va fer l’enyorat senyor
Estrada, al cel sigui. I és que la gent
gran són la memòria de la comunitat i
quan moren deixen el seu missatge, si
es pot dir així.//
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CARTA

Amb uns altres ulls
David Boatella Cortina
Prats de Lluçanès
M’agradaria explicar-vos la
meva experiència en primera persona a l’Ateneu del Lluçanès. Soc
fisioterapeuta i de Prats de Lluçanès de tota la vida. La meva feina
em dona l’oportunitat de parlar
amb molta gent de la comarca i
quan, a vegades, hem parlat de
l’Ateneu veig que molta gent, des
del desconeixement, ho relaciona
amb termes com “okupes”, “hippies” i “gent alternativa”. Malauradament aquestes persones, en
aquestes paraules hi veuen una
connotació negativa i de rebuig.
L’Ateneu està situat a edifici
històric al mig del poble i en el seu
moment es va ocupar per donar-li
vida a aquest poble i a la seva comarca mitjançant tota una sèrie
d’activitats que van relacionades
amb la defensa del territori. L’altra opció que hi havia era que
un edifici històric, propietat d’un
banc, hagués seguit tancat i ha-

gués caigut a trossos com molts
altres habitatges que tenim. Està
clar que jo opto per la primera opció i prefereixo recuperar aquest
espai i defensar el meu territori.
Vaig començar anar a l’Ateneu
arran d’algunes amistats que
m’havien comentat les activitats
que s’hi feien. Des d’un primer moment, m’he trobat amb gent molt
agradable i simpàtica que m’han
obert els braços en aquest espai.
A l’Ateneu he assistit a tallers
sobre herbes remeieres, xerrades
sobre la Guerra Civil Espanyola,
mercats on puc adquirir productes de proximitat, visualitzacions
de documentals sobre l’habitatge,
concerts de petit format amb músics locals, formacions sobre noves
masculinitats (deconstrucció) i podria seguir anomenant més coses.
Aquest espai m’ofereix un lloc on
cultivar el meu pensament crític
i tota una sèrie de valors que per

L’Ateneu el
veig com un
espai per
defensar la
meva terra,
la que
m’estimo
i m’ha vist
créixer

mi són importants com l’empatia,
la col·lectivitat per sobre la individualitat, l’amor, la sensibilitat, la
responsabilitat o la curiositat. No
m’he considerat mai una persona
activista, tot i que sí que crec que
al llarg de la meva vida, a petita
escala, he intentat lluitar per les
coses que sento que són justes.
L’Ateneu el veig com un espai per
defensar la meva terra, la que
m’estimo i m’ha vist créixer. Penso
que és per aquest motiu que m’hi
sento còmode allà perquè considero just i necessari l’objectiu que té.
Estic aprenent que podem defensar millor el nostre territori des
del coneixement cap a la cultura,
l’ecologisme i el feminisme.
Penso que l’Ateneu ha de ser i
vol ser un espai obert a tothom.
La gent, en general, no ens agrada
sortir de la nostra zona de confort
i ens sentim incòmodes davant
els canvis. Tinc la impressió que

LA VINYETA, per Olga Molina Jiménez
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l’Ateneu va suposar un canvi pel
poble i per aquest motiu, es va crear una sensació de “desconfiança”
i, per tant, una opinió “negativa”.
Aquesta opinió “negativa” es basa
en el fet que es va obrir l’espai a
través d’una ocupació, en el fet que
alguns/es no són persones conegudes al poble/comarca i també per
la forma de vestir de certes persones. En la meva opinió, aquesta
visió està basada en els prejudicis
i en la no coneixença de les persones que freqüenten l’espai. És
molt fàcil i alhora egoista, criticar
des del sofà de casa l’Ateneu. Per
tant, com a persona que freqüenta
aquest espai us animo a venir conèixer aquest espai i tota la gent
bonica que s’hi mou. No us espanteu i no jutgeu a la primera de canvi, segurament us agradaran les
activitats que s’hi fan i l’ambient
que s’hi respira. Visca el Lluçanès
i el seu Ateneu!//

ESPORTS

18 de novembre de 2021

El Pradenc Femení continua imparable
Les blaugranes encadenen tres triomfs seguits i es consoliden a la
tercera posició de la taula, amb una mitjana de 4 gols per partit
PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

Es viuen moments d’eufòria a
les files del sènior femení del F.C.
Pradenc. Les jugadores de Makanaki continuen immerses en una
dinàmica guanyadora, acumulant
un total de 15 gols en les darreres
tres jornades, en l’última de les
quals les blaugranes es van imposar al C.E. Llinars per un contundent 1 a 5. Durant el primer
quart d’hora de joc el marcador es
va mantenir sense gols, fins que
Judit Lozano obria el camí de la
victòria per les visitants al minut
20 de la primera meitat. A partir
d’aquest instant, les jugadores del
Pradenc ja no van donar opció a
les llinassenques, foradant fins a

quatre vegades més la porteria
local. Els gols van portar la firma d’Albera Bonet (34’), de Judit
Fumanya (50’, 65’) i de Judit Lozano (68’). Les jugadores del Llinars només van poder superar en
una ocasió la portera del Pradenc,
Queralt Vila, que s’estrenava sota
els pals amb una gran actuació.
Amb aquest marcador, l’equip
sumava la tercera victòria consecutiva després d’haver superat
el C.D. Badia del Vallès en la jornada anterior amb una altra golejada al Municipal de Prats. Les
blaugranes no van veure perillar
la victòria en cap moment, ja que
abans del descans el marcador
era de 3 a 0, amb gols de Mercè
Colomer (1’), d’Albera Bonet (22’)
i de Maria Bartrons (17’, 47’, 54’),

Per_ Xavier Vilella Antonell

No està sent una temporada fàcil pel Pradenc masculí. Els resultats no acompanyen i la sensació
dista molt de la del curs passat,
quan es va fregar l’ascens a Segona Catalana.
Després de les derrotes contra
la U.E. Centelles (2-3), partit en el

qual Flores va ser expulsat, i en la
visita a Folgueroles (3-0), la Junta
Directiva va decidir donar un gir a
la situació i fer efectiu el relleu a la
banqueta. L’endemà es va donar a
conèixer el nom del seu successor
en el càrrec, Roger Roma, exjugador del Pradenc durant diversos
anys.
El primer partit que dirigirà el
nou tècnic serà el que diumenge
enfrontarà el Pradenc contra el

que a la segona part firmaria el
seu primer “hat trick” del curs.
Els dos gols visitants no van tenir
transcendència i els tres punts es
van quedar al Municipal de Prats,
lloc on dissabte dia 20 es disputarà la setena jornada de lliga.
L’equip de Makanaki buscarà la
quarta victòria seguida rebent la
visita del C.F. Montmeló Unió Esportiva a les 4 de la tarda.//

Roger Roma, el nou entrenador, amb Josep
Paré, el president del club// F: FCP

Caldes de Montbui al Municipal
de Prats a partir de les 17:00h.//

El Futbol Sala, intractable fora de casa
Els blaugranes demostren una gran fiabilitat com a equip visitant, aconseguint
tres victòries en tres partits i amb 18 gols a favor
PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

El C.F.S. Prats comença
a agafar embranzida, sobretot quan disputa els partits
lluny del Pavelló Municipal.
El passat dissabte 6 de novembre
l’equip pradenc va disputar el primer partit sense entrenador rebent al Pavelló la visita del Pura
Brasa Racing Pineda. Els visitants
es van col·locar per davant amb
dos gols en els primers 6 minuts de
joc, però els blaugranes no van perdre la cara al partit i cinc minuts
després Ruben Besoy i Isaac Basagaña van empatar amb dos gols
en dos minuts. L’alegria va durar
molt poc, ja que els pinetencs van
tornar a prendre la iniciativa amb
el tercer poc després. En el segon
temps, Aleix Muntadas va posar
novament les taules al marcador

(3-3) i semblava que el més difícil
estava fet quan Guille Borralleras
va situar per primer cop els locals
al davant amb la quarta diana. No
obstant, dos gols dels maresmencs
a falta de només 6 minuts pel final
tornaven a girar la truita. El públic es va bolcar a animar l’equip i,
a falta de poc més d’1 minut, Guille aconseguia l’empat definitiu.
El passat diumenge dia 14 els
blaugranes es van desplaçar fins a
Vilassar de Dalt per enfrontar-se
al Club Atlètic Català. El partit,
que corresponia a la 5a jornada de
lliga, no va ser fàcil pels de Prats.
A l’inici una pressió molt alta dels
vilassarencs va sorprendre els visitants, obligant a defensar i sortir ràpid al contraatac. De fet així
van arribar els dos primers gols,
tots dos de Damà Riba. Poc abans
del descans, els locals van retallar
distàncies a la sortida d’un córner,

Prats acull l’última cursa
de la Copa Derbi Variant

El Pradenc celebrant la victòria// F: FCP

Roger Roma, nou entrenador del FC Pradenc
PRATS DE LLUÇANÈS

MOTOR

Sortida de la cursa.//

Prats de Lluçanès, que havia estat la capital del
motor, després de sis anys sense curses, va acollir, el
passat 7 de novembre, l’última cursa de la Copa Catalana de Resistència de Derbi Variant, organitzada pel
Motor Club Baix Berguedà.
En un circuit espectacular de 1300 metres, situat a
tocar el poble, prop de ca l’Anglader, 22 equips de dos
pilots van disputar la cursa de 3 hores de resistència,
sense incidències. El públic va poder gaudir d’un gran
espectacle i comentaven amb sorpresa la velocitat en
què podien arribar a córrer aquestes motos petites.
Els guanyadors de la categoria èlit varen ser Jordi
Rodés i Genís Rodés, pare i fill. El fill té només tretze
anys, i són de l’equip Tot Jardineria. Els segons classificats varen ser Kevin Martínez i l’Alex Rauret d’Uberó, l’Adrià Hernández i en Josep Maria Morales, del
Motor Club Moianès, van ser els tercers classificats.
De la categoria màster els primers classificats, del
Team Cruells, van ser en Jordi Cruells i el Jordi Rodés fill, els segons Domingo López i Sergi Monells de
Protokit i els tercers van ser l’Antoni Contano i en Josep Cuello.
Els pilots del team Cruells de Prats van fer un bon
paper al campionat. En la categoria elit, els pilots
Joan Planes i Joan Serra van quedar tercers classificats, i en la categoria master el Jordi Cruells i en Jordi Rodés fill van assolir el primer lloc del campionat.
Des de l’organització volen donar les gràcies a
l’Ajuntament, al propietari del terreny, el Futbol Club
Pradenc i sobretot, al personal que desinteressadament van col·laborar i que van fer possible l’èxit de la
prova.// QUICO CRUELLS

CURSA

Comença la lliga de
cros escolar
Els jugadors del C.F.S. Prats després de
derrotar el C.A. Català.// F: CFSPrats

però a la represa l’equip pradenc va
ampliar la renda amb 3 gols més,
firmats per Ruben Besoy (22’), Albert Ferrer (24’) i Bernat Bujons
(34’). Tot i rebre un segon gol els
blaugranes no van patir, de fet el
mateix Bernat es va encarregar
de tancar la golejada amb el cinquè durant l’últim minut de partit.
L’equip intentarà sumar la primera victòria a casa aquest dissabte
dia 20 en la visita del F.S. Aiguafreda al Pavelló a les 7 de la tarda.//

La sortida d’un dels grups.//F:@CEOSONA

La 12 edició de la lliga de cros escolar, que va arrencar al Bisaura, va arribar al Lluçanès el passat
14 de novembre, amb la celebració del 5è Cros Escolar Mini Via Castrum a Santa Eulàlia de Puig-oriol.
Aquesta va ser la segona de les 7 curses de la Lliga, la següent jornada serà a Prats aquest pròxim
diumenge 21. El 13 de febrer la lliga tornarà al Lluçanès, en aquest cas a Sant Feliu.//CFU
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AGENDA

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
ALPENS_ ITINERARI DE RECONEIXEMENT DE PLANTES REMEIERES I COMESTIBLES. A càrrec d’Elena Sixto. A les 6
de la tarda al Casal d’Avis.
LLUÇÀ_ FESTA MAJOR. TALLER D’ESTELS
I XERRADA d’astronomia. A les 7 de la
tarda a l’Estudi. SOPAR POPULAR i tot
seguit observació del cel. A les 9 del vespre a l’Estudi.
OLOST_ XERRADA COL·LOQUI “Consum
de proximitat: El Cabàs de la XELLA”.
A les 6 de la tarda al Centre Cívic.
PERAFITA_ CLUB DE LECTURA “Les cuques” de Julià Guillamon.
SANT BARTOMEU_ TALLER D’HIGIENE
CORPORAL a càrrec d’Edu Rodellas. A
les 8 del vespre a la Biblioteca.

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE
ORISTÀ_ VISITA GUIADA A LA CRIPTA/
Tribuna d’Oristà. Les joies del romànic
del Lluçanès. A les 11 del matí.
SANT FELIU SASSERRA_ FESTIVAL TEST.
A partir de 2/4 de 6 de la tarda al Pas Nou.
LLUÇÀ_ FESTA MAJOR. RUTA GUIADA
per l’entorn de Lluçà, a les 10 del matí.
ESPECTACLE INFANTIL “El carro de les
trementinaires” a càrrec de la Cia “Carro de somnis” i seguidament xocolatada,
a 2/4 de 5 de la tarda a l’Estudi. TROBADA D’ACORDIONISTES i cantadores a les
7 de la tarda a l’Estudi. SOPAR POPULAR
a 2/4 de 9 del vespre a l’Estudi. CONCERTS amb La Berguedana de Folklore i
la Mestressa i el cabrer i fi de festa amb
DJ Abl. A partir de les 9 a l’Estudi.

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ CICLE DE
TEATRE per a joves al Lluçanès. Obra:
“Estranyes relacions”. A càrrec de Frec a
Frec. A les 6 de la tarda al Casal .
ORISTÀ_ 27A FIRA D’ORISTÀ. Esmorzar
a les 8 del matí. Demostració d’escultures amb xerracs a 2/4 de 11. Espectacle
familiar a 2/4 de 12 a la plaça Major. Exposició dels quadres de pintura ràpida.
Parades, jocs infantils, portes obertes al
museu, exposició d’il·lustracions de poemes de Josep Riera i de tractors antics.
PRATS DE LLUÇANÈS_ CROS ESCOLAR. A
les 9 del matí a la zona esportiva.
SANT FELIU SASSERRA_ TEATRE-FÒRUM
“violència de gènere” amb Teatre de Xoc.
A 2/4 de 12 a la Sala gran de l’Ateneu.
LLUÇÀ_ MISSA I VERMUT a Santa Maria
de Lluçà, a 2/4 d’11 del matí. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL “El No a l’Os”
i col·loqui amb la directora. A les 6 de la
tarda a l’Església.
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TORRONS a càrrec de Raul Cegarra, a
les 6 de la tarda al Casal d’avis.

La Gent de Hemsö” d’Agust Strindberg.
A les 6 de la tarda a la Biblioteca.

DIMARTS 23 DE NOVEMBRE

ORISTÀ_ FESTA MAJOR. TIRADA POPULAR DE BITLLES CATALANES, a les 4 de
la tarda. 5a edició del TAST DE VINS, a
les 10 del vespre. BINGO MUSICAL, a 2/4
d’11 del vespre. DJ, a les 12 de la nit.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TALLER DE
FLORS a càrrec de Núria Trias, a 2/4 de
6 al Casal.
ATENEU POPULAR DEL LLUÇANÈS_ ANIVERSARI de l’Ateneu Popular del Lluçanès “2 anys i un dia”. Xocolatada, música i caliu A partir de les 6 de la tarda a
l’Ateneu.

DIMECRES 24 DE NOVEMBRE
OLOST_ TALLER DE CONFECCIÓ D’ESPELMES. A les 6 de la tarda a l’Espai Activa’t. EL CONTE DE LA BIBLIO. A les 5 de
la tarda a la Biblioteca.
PRATS DE LLUÇANÈS_ PASSI DE LA PEL·
LÍCULA relacionada amb la violència
masclista i tertúlia. A les 6 de la tarda a
l’Espai Social de la Gent Gran.

DIJOUS 25 DE NOVEMBRE
ALPENS_ LECTURA DEL MANIFEST, POEMES I CONFECCIÓ D’UN MURAL. Diguem
Prou!. A les 6 de la tarda al Casino.
OLOST_ LECTURA DEL MANIFEST I ENCESA D’ESPELMES en record de les víctimes
de la violència masclista. Amb l’acompanyament musical d’alumnes de l’EMAL.
A les 6 de la tarda davant l’Ajuntament.
SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ ENCESA D’ESPELMES per a les víctimes de violència de gènere. A 2/4 de 7 de la tarda
davant l’Ajuntament.
PERAFITA_ IL·LUMINACIÓ DE LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT, LECTURA DEL MANIFEST unitari. Encesa d’espelmes en
memòria de totes les dones assassinades
aquest. A la tarda davant l’Ajuntament.
ORISTÀ_ LECTURA DEL MANIFEST I IL·
LUMINACIÓ de l’ermita de Sant Sebastià
i els campanars del municipi. A partir de
les 6 de la tarda davant l’Ajuntament.
PRATS DE LLUÇANÈS_ TALLER D’AUTODEFENSA per a dones. A les 4 de la tarda
a l’Espai. MOSTRA DE TEATRE a càrrec
de l’EMAL, a 2/4 de 7 de la tarda a la
Sala Cal Bach. LECTURA DEL MANIFEST,
a les 8 del vespre davant l’Ajuntament.
SANT FELIU SASSERRA_ LECTURA DEL
MANIFEST del dia internacional contra
la violència de gènere i encesa d’espelmes. A les 7 de la tarda a la plaça Major.

DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE
ALPENS_ TALLER DE FUROSHIKI. A càrrec de Sílvia Ferrari. A les 7 de la tarda
a la Fàbrica Vella.

DILLUNS 22 DE NOVEMBRE

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ ESPECTACLE I TALLER FAMILIAR. A 2/4 de
6 de la tarda a la Biblioteca.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TALLER DE

OLOST_ CLUB DE LECTURA “La Tertúlia
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SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TALLER
D’EDUCACIÓ SEXUAL per a joves a càrrec de Sílvia Catalan, a 2/4 de 6 al Club.
SOBREMUNT_ TALLER D’AUTODEFENSA
per a dones. A 2/4 de 7 al Molí.

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE
ALPENS_ FESTA DE PRESENTACIÓ DEL
MOTO CLUB D’ALPENS 1973. Projecció
del documental “Viva Montsesa”. Exposició de les motos més emblemàtiques de
la marca. A les 6 de la tarda al Casino.
SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS_ TALLER
D’AUTODEFENSA per a dones. A les 12
del migdia a l’Ajuntament.
ORISTÀ_ FESTA MAJOR. BAIXADA D’ANDRÒMINES, a les 4 de la tarda. CONCERT
ÚLTIMÀTOM, a les 12 de la nit. DJ a 2/4
de 2 de la nit.
SANT MARTÍ D’ALBARS_ TALLER D’AUTODEFENSA per a dones. A 2/4 de 10 al
Local Social de La Blava.
LLUÇÀ_ CAMINADA I APLEC A SANT CLIMENT DE LA RIBA. Missa, pica-pica i brasa. A les 10 del matí.
SANT BOI DE LLUÇANÈS_ TEATRE amb
l’obra “Una estona“ amb Joan Pera. A
les 6 de la tarda al Local El Centre.
PRATS DE LLUÇANÈS_ CONTES DEL MÓN,
“El riu One” a càrrec de Victòria Onakoya i Gaudir d’Art, a les 5 a l’Espai.

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE
OLOST_ CICLE DE TEATRE per a joves.
Obra: “Vull ser algú”, de la Cia Frec a
Frec. A les 6 de la tarda a l’Espai.
ORISTÀ_ FESTA MAJOR. MISSA amb la
Coral de Sant Feliu Sasserra, a les 12
del migdia. RIFES DE PERNILS I BALL del
Gegantó Fabius amb música a càrrec de
l’Escola de Música i Arts del Lluçanès,
a 2/4 d’1 del migdia. CONCERT I BALL de
Festa Major a càrrec de Pep i Maria José
Quartet, a les 6 de la tarda.

DILLUNS 29 DE NOVEMBRE
OLOST_ MONÒLEG “COM NOS TORNEM”
per l’actriu Gisela Figueres amb el Bibliobús. A les 6 de la tarda a la Biblioteca.
ORISTÀ_ ANIMACIÓ AMB GIL RATATAPLAM. A les 5 de la tarda.

DIMARTS 30 DE NOVEMBRE
ORISTÀ_ FESTA MAJOR. MISSA en honor
a Sant Andreu, a les 12 del migdia. CONCERT I BALL de Festa Major a càrrec de

Cotton Club Duet, a les 6 de la tarda.

DIVENDRES 3 DE DESEMBRE
OLOST_ INAUGURACIÓ “EL GUAITA. Exposició de l’origina de la Llibreta d’artista d’Elisenda Mallol” amb la projecció
del curtmetratge The Butterfly Circus
en que esta basada la seva obra. Opció
de compra de les seves llibretes. A les 6
de la tarda a la Biblioteca.

DIUMENGE 5 DE DESEMBRE
SANT BOI DE LLUÇANÈS_ ACTES PER LA
MARATÓ. VERMUT popular, al migdia a
la plaça Nova. BINGO solidari, a la tarda
al Local El Centre.
PERAFITA_ MERCAT DE LA XELLA. Celebració del 2n aniversari. Parades d’artesania, dinar i concerts durant tot el dia.

DILLUNS 6 DE DESEMBRE
OLOST_ TROBADA CLUB DE LECTURA
Atrapallibres. Lecutra de Pippi Calcesllargues d’Astrid Lingren. A les 6 de la
tarda a la Biblioteca.
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1_ASSESSORAMENT
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12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: auto-escola, funerària, quiosc, taxi, tintoreria, neteja
i fotografia.

2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIA
AGROPECUÀRIA

VETERINARI

E. RENOVABLE

JARDINERIA

TREBALLS FORESTALS

ASSEGURANCES
FUSTES · MOBLES

3_INFORMÀTICA

ETÒLEG

COMBUSTIBLE

4_MECÀNICS

5_OBRES
CONSTRUCTORS I PINTORS

GRUES, EXCAVACIÓ I GRAVES

Per a particulars i/o
empreses

620 90 31 80
C. Major, 60, bis
08513 PRATS DE LLUÇANÈS

6_INSTAL·LACIONS

7_ESCURA-XEMENEIES

8_SALUT
TRACTAMENTS

DENTISTES

DIETÈTICA

FARMÀCIA
ÒPTICA

9_RESTAURANTS·BARS·HOSTALS
ALPENS

LA TORRE

LLUÇÀ

OLOST

PERAFITA

SANTA CREU

STA EULÀLIA

PRATS DE LLUÇANÈS

CELEBRACIONS

10_ALIMENTACIÓ
CARNISSERIES

SUPERMERCATS

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI
CANSALADER - XARCUTER

MENJAR PER EMPORTAR

FORMATGES

11_BELLESA
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

12_ALTRES SERVEIS
AUTO ESCOLA

FOTOGRAFIA

FUNERÀRIA

TAXIS

Els caps de setmana i festius, tant al matí com a la
nit, faran les guardies les
farmàcies de Vic.
Les farmàcies del Lluçanès
continuen amb l’horari habitual d’obertura dels dissabtes al matí. Diumenge al
matí, la Farmàcia Viver de
Prats també obre.

NETEJA

RESIDÈNCIA

QUIOSC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

TINTORERIA

De 9 a 21h

De 21 a 9 h

19 dv

OLOST

BARNOLAS

20 ds

TERRICABRAS- VIC

TERRICABRAS

21 dg

FARGAS - VIC

FARGAS

22 dl

SANT BARTOMEU

ARUMÍ

23 dt

OLOST

URGELL

24 dc

PRATS

EURAS

25 dj

SANT BARTOMEU

ATLÀNTIDA

26 dv

PRATS

AUSA

27 ds

POU - VIC

POU

28 dg

YLLA CATALÀ - VIC

YLLA CATALÀ

29 dl

PRATS

TANYÀ

30 dt

OLOST

VILAPLANA

1

dc

PRATS

ALIBERCH

2

dj

SANT BARTOMEU

BARNOLAS

3

dv

OLOST

TERRICABRAS

4

ds

FARGAS - VIC

FARGAS

5

dg

ARUMÍ - VIC

ARUMÍ

6

dl

URGELL - VIC

URGELL

7

dt

OLOST

EURAS

8

dc

ATLÀNTIDA - VIC

ATLÀNTIDA

9

dj

SANT BARTOMEU

AUSA

ENCANTS

ES VEN

EL RACÓ DE LA FEINA
BUSCO FEINA

OFEREIXO FEINA

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

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

> Persona molt responsable i seriosa 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’escau) a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Amb cotxe propi_644 32 89 48

200cm. Amb molt bon estat i bé de preu.
T.: 699 87 61 27 (R514/01)

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

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

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

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

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

» Es ven: Caldera de gasoil Roca model Iaia,
2 dipòsits de gasoil de 1000 litres, Remolc d’alumini de 133x103. Tot en molt
bon estat T.: 699 45 87 99 (R515/02)

» FINCA de 250 m2. Dues plantes de 90 m2:
garatge amb capacitat per a 4 cotxes i primer pis amb tres habitacions, cuina, menjador 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)
» MATALÀS DE MATRIMONI de 135 x

ES LLOGA
» PLAÇA DE PARQUING a l’edifici Pedra Dreta. Fàcil accés. T.: 662 51 90 73 (R514/03)

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

S’HA PERDUT
» CLAU DE MOTO Yamaha, perduda al camp
de futbol de Prats. És gratificara. T.: 607 33
46 61 (R515/01)

EL TEMPS

18 de novembre de 2021

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 3 al 16 de novembre

Espectacle de cortines de pluja al voltant del Pedraforca vist des dels Munts//F: JOSEP MARTÍNEZ CASTRO

TEMPERATURA MÀXIMA

Cº

OLOST_ 13 de novembre

17.9

TEMPERATURA MÍNIMA

Cº

OLOST_ 7 de novembre

-4.3

PLUJA ACUMULADA

L.

OLOST

20.2

PRATS

11.8

SANT BOI

21.2

ORISTÀ

20.3

ALPENS

23.6

OLOST

La primera hora del dia 15 de novembre des de Sant Bartomeu del Grau.//F: EMILI VILAMALA

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

3
4
5

1.9

1.4

0.0

10.2

3.5

0.2

9.9

4.3

4.4

12.7

4.8

Inp.

10.4

3.1

4.0

11.8

0.4

0.2

4.4

2.7

0.0

10.7

2.6

0.0

13.8

1.7

0.0

10.7

2.2

0.2

13.6

-1.7

0.8

13.2

-0.2

0.2

12.0

1.2

0.0

14.0

-1.8

1.2

11.4

0.7

0.2

6

15.2

-3.8

0.2

14.9

-1.4

0.0

14.2

1.1

0.0

16.3

-2.4

0.0

14.4

0.7

0.0

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13.7

-4.3

0.2

14.1

-2.7

0.0

12.9

-1.5

0.0

16.5

-4.2

0.0

14.8

0.4

0.0

17.6

-1.7

0.0

17.1

0.0

0.0

16.4

1.7

0.0

17.2

-2.1

0.0

17.1

2.5

0.0

15.4

-1.2

0.2

14.8

0.7

0.0

14.9

3.3

0.0

15.8

-2.0

Inp.

15.7

3.6

0.0

12.3

7.4

4.8

12.2

10.0

2.4

12.6

9.9

2.6

13.2

10.0

5.5

12.0

9.1

6.2

15.1

7.2

11.0

14.0

9.8

7.0

13.0

9.7

12.6

15.5

8.0

11.0

12.0

8.4

11.8

13.7

8.1

1.4

13.4

9.0

1.4

14.0

9.3

0.8

14.2

9.5

2.6

13.9

8.3

0.4

17.9

4.4

0.0

16.8

5.9

0.0

16.3

7.2

0.0

17.8

5.2

0.0

16.9

6.1

0.0

10.2

2.4

0.0

8.9

4.2

0.0

9.7

4.8

0.0

11.4

3.7

0.0

9.1

4.4

0.2

11.4

2.4

0.2

12.4

3.7

0.0

11.4

4.1

0.0

14.0

3.5

0.0

13.2

2.9

0.0

10.0

0.8

1.2

9.6

1.7

0.6

12.2

3.9

0.8

13.8

2.1

Inp.

11.7

3.6

0.6

EL RECEPTARI de @Cookissim

Trinxat de patata i col
INGREDIENTS
(Per a 4 persones)
» Mitja col i/o un bon manat de bledes
» 600 gr de patates kennebec, monalisa o del bufet
» 2 o 3 grans d’all
» 2 botifarres del perol
de Cal Rovira de Sagàs
(opcional)
» 3 talls de cansalada viada
(opcional)
» Sal
» Pebre

PAS A PAS
Tallar la part inferior de la col
i/o bledes i eliminar les fulles exteriors més brutes. Netejar bé els
trossos de col i/o de bledes amb
aigua per treure’n la sorra.Pelar
i tallar les patates. Bullir les patates amb aigua i sal durant uns
15 minuts. Incorporar la col i/o
bledes dins l’olla amb les patates
i bullir-ho tot junt uns 10 minuts
més. Tallar la cansalada viada
a trossets. Coure en una paella
a foc baix la cansalada durant
força estona, sense pressa, fins
que estigui ben daurada. (No cal
afegir oli, ja que la cansalada ja
té greix i l’anirà deixant anar).
Tallar a rodanxes les botifarres
del perol de Cal Rovira de Sagàs.
Incorporar a la paella juntament
amb la cansalada les botifarres
del perol. Pelar i tallar a làmines
els grans d’all. Afegir a la paella

els grans d’all i coure’ls fins que
quedin daurats. Escórrer l’aigua
de la patata i col i/o bledes. Aixafar la patata i col i/o bledes fins
que quedi ben barrejat amb una
forquilla o unes varetes. Afegir
el trinxat a la paella juntament
amb la cansalada, la botifarra i
els alls. Salpebrar el trinxat al
gust. Barrejar, aixafar i incorporar bé tots els ingredients mentre
es van coent a la paella. Coure el
trinxat banda i banda fins que
quedi ben ros, com una truita.
Acabar l’emplatat com es vulgui:
amb uns trossets de botifarra,
dauets de pernil ibèric, alls tendres fregits o fins i tot uns bolets.
EL PRODUCTE
Cal Rovira de Sagàs és una explotació porcina de cicle tancat,
és a dir, que fan tots els processos de criança: des del naixement

El Trinxat és
un plat
tradicional
de la cuina
catalana. És
molt calòric i
ideal pels dies
freds d’hivern

fins a l’engreix. Aquest cicle comença a la terra, que és l’origen
de tot i el que dona sentit a què
són: una família pagesa. Una
part important dels cereals (ordi,
blat...), que després converteixen
en pinso per als animals, prové
de la mateixa explotació. I, així,
fins a la taula, on es clou aquest
cercle ple d’entusiasme i de passió.//STV
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