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NOTÍCIESL’ÀLBUM

La màgia de l’Orient arriba al Lluçanès!

Els Tres Reis d’Orient en el moment de l’ofrena dins l’església de Prats./F: MARTÍ FONT

Els Tres Reis d’Orient van repartir regals a tots els 
oristanencs i oristanenques//F: BRUNA ROVIRA

Melcior, Gaspar i Baltasar van passar per tots els carrers de 
Sant Boi.//F: MGC

Els Reis van arribar a Sant Bartomeu en una lluminosa carrossa//F: AJ SBG

Els Reis van arribar que encara era clar a Santa Creu.//F: MARTA OLIVARES

Els Reis d’Orient van repartir caramels i regals
a Alpens.//F: LL. SURI - DALPENS.COM

Càlida rebuda de Ses Majestats a la plaça de Sant Feliu//F: PEP PUJOL

La cavalcada de Perafita en directe perquè fins i tot els con-
finats poguessin veure els Reis//F:  ANNA CAPDEVILA

Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a Santa Eulàlia amb 
una bonica carrossa//F: AJ LLUÇÀ

El Reis d’Orient pels carrers de la Torre
//F: LOURDES FREIXA
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ATUR 2021
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Alpens 9 9 9 9 7 7 7 7 8 7 7 10
Lluçà 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4
Olost 47 46 48 46 48 43 40 38 33 33 35 33
Oristà 22 24 21 21 22 20 16 17 14 13 12 13
Perafita 20 22 20 16 15 16 15 15 15 16 15 17
Prats 116 116 126 125 122 116 106 110 109 108 107 109

Sant Agustí 7 6 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3
Sant Bartomeu 53 51 52 47 49 48 41 44 46 44 43 40

Sant Boi 15 15 16 15 16 17 13 12 12 13 13 14
Sant Feliu 20 20 18 20 20 20 19 18 19 20 21 21
Sant Martí 6 6 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Merlès 6 7 7 7 8 8 6 7 6 6 4 4
Sobremunt 4 6 6 5 5 6 5 6 5 4 5 6
LLUÇANÈS 330 332 335 324 325 312 279 285 278 278 275 279

NOTÍCIESNOTÍCIES

El Lluçanès acaba el 2021 amb una taxa d’atur del 7,45%

L’any 2021 ha suposat un des-
cens important en el nombre de 
persones que estaven a l’atur, 
no només a la comarca del Llu-
çanès, sinó també a Osona i a 
la resta de Catalunya. Al Lluça-
nès l’any va començar amb 330 
persones registrades a l’atur i 
s’ha acabat amb 279, això supo-
sa una reducció de 51 persones, 
xifra que significa una reducció 
del 15,45% de l’atur. Aquest des-
cens és menor que el registrat a 
la comarca d’Osona, que és del 
23,3%, i també del total de Ca-
talunya que se situa en el 25,8% 
i que representa el descens més 
gran de la història.

El Lluçanès començava el 
2021 amb 330 persones a l’atur i 
el mes de març aquesta xifra va 
pujar fins a 335 persones, amb 
tota probabilitat, a causa dels 
efectes de la pandèmia. A partir 
d’aquell moment van començar 
a baixar el nombre de persones 
que estaven registrades a les 
Oficines de Treball de la Gene-
ralitat o al Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal, és a dir, a l’atur. 
Durant els mesos d’estiu el des-
cens va ser continuat, fins a ar-
ribar a les 279 el mes de juliol. A 
partir de llavors, es va mantenir 
estable, i  durant la tardor, va 
arribar a la xifra més baixa 275 
persones registrades a l’atur el 
mes de novembre. Això significa 
que la taxa d’atur se situava en 
un 7,27%, la xifra més baixa al 
Lluçanès des del 2017.

Aquesta taxa d’atur del no-
vembre, 7,27%, està per sota de 
la taxa d’atur registrada a Oso-
na en el mateix mes (8,8%) i més 
de dos punts per sota de la re-
gistrada a Catalunya que va ser 
del 9,9%.

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

RECUPERANT-SE DEL 2020
 La crisi provocada per la pan-

dèmia de la Covid va deixar el 
Lluçanès amb taxes d’atur que 
van fregar el 15% en alguns po-
bles de la comarca. És el cas de 
Sant Bartomeu del Grau que el 
juliol del 2020 tenia una taxa 
d’atur del 14,79%. Un any des-
prés, aquesta s’havia reduït fins 
a arribar a un 10% d’atur (juliol 
2021) i, finalment, Sant Barto-
meu ha tancat el 2021 amb una 
taxa d’atur registral del 9,38%. 
Aquesta xifra segueix dos punts 
per sobre de la mitjana del Llu-
çanès, que és del 7,45%. Però no 
és l’únic municipi lluçanenc per 
sobre de la mitjana. Cal destacar 
Sobremunt, que percentualment, 
és el poble amb més atur de la 
comarca, amb a una taxa del 
13,95%, tot i que en valors abso-
luts són 6 persones. A l’altre ex-
trem destaquen Lluçà, on la taxa 
d’atur d’aquest desembre és del 
2,75% i Santa Maria de Merlès, 
del 4,04%.

L’ATUR AL LLUÇANÈS 
CONTINUA SENT FEMENÍ
Amb les dades a la mà, i tal com 

passa a la resta de Catalunya, les 
taxes d’atur registral són més 
elevades en dones que en homes. 
Al Lluçanès, per exemple, de les 
279 persones registrades com a 
demandants d’ocupació aquest 
passat desembre, 181 eren dones, 
això representa més del 64% de 
la població que busca feina a la 
comarca. Aquestes dades demos-
tren que existeix una desigual-
tat econòmica estructural que es 
dona únicament per raó de gène-
re.

Segons les dades de l’Observa-
tori del Treball i Model Productiu 
de la Generalitat de Catalunya, 
la major part d’aquestes dones 
tenen més de 55 anys i es troben, 
en la majoria de casos, en situaci-
ons d’atur de llarga durada, és a 
dir des de fa més de 21 mesos. La 
tècnica d’ocupació del Consorci, 
Vanessa Martín, confirma aques-
tes dades i apunta també el pes 

L’atur a la comarca va baixar més d’un 14% respecte a principis d’any

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya

de la crisi del tèxtil en la feminit-
zació de l’atur de llarga durada 
al Lluçanès. Amb el tancament 
i la reestructuració de moltes 
fàbriques moltes dones van que-
dar sense feina “algunes primer 
es van dedicar a tenir cura dels 
fills i ara tenen cura dels pares”. 
Aquesta dedicació a les tasques 
de cures té un gran pes a l’hora 
d’explicar el perquè d’aquest atur 
de llarga durada.

Martin també apunta un aug-
ment dels demandants d’ocupa-
ció més joves, especialment de 
la franja de 25 a 29 anys tal com 
mostren les dades de l’Observato-
ri del Treball de la Generalitat.

La majoria d’ofertes de feina 
que hi ha a la comarca i que ges-
tionen des del Servei d’Ocupació 
del Consorci, són de personal no 
especialitzat pel sector industrial, 
peons, o pel sector serveis, especi-
alment cambrers per restauració. 
La tècnica d’ocupació també des-
taca les ofertes relacionades amb 
l’atenció sociosanitària.//

L’atur al 
Lluçanès 

s’ha reduït 
més d’un 
15,45% 

aquest 2021

El 64% de 
les persones 

a l’atur al 
Lluçanès són 

dones
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El pressupost de Prats augmenta gairebé 
un 50% i inclou la construcció de l’Orient

Cal Prats, l’escola bressol i l’escola Heurom 
les grans partides del pressupost perafitenc

El darrer ple de l’Ajuntament 
de Prats del 2021 va aprovar el 
pressupost per aquest nou any, 
que serà de 4.011.571 €. Aques-
ta xifra suposa un increment de 
gairebé el 50% respecte al de 
l’any anterior. El pressupost es 
va tirar endavant amb els vots 
favorables de  l’equip de govern 
(Junts per Prats i Movem Prats), 
però els altres dos grups del con-
sistori, ERC - Prats i el RAP 
(República Activa Prats) hi van 
votar en contra.

Jordi Bruch, alcalde del muni-
cipi, destaca l’augment en inversi-

L’Ajuntament de Perafita va 
aprovar aquest desembre un 
pressupost per a l’any 2022 
d’1.276.570 €. Els comptes es van 
aprovar amb els vots a favor de 
Junts per Perafita i amb l’absten-
ció del PAP (Poble Actiu Perafi-
ta), que critiquen que no se’ls ha 
tingut en compte.

La xifra total dels comptes s’in-
crementa amb més de 200 mil eu-
ros respecte a l’any anterior. Les 
obres de Cal Prats, la construcció 
d’una xarxa de calor de biomassa 
a l’edifici i la pavimentació dels 
accessos a l’escola seran algunes 
de les grans inversions que pre-
veu del consistori perafitenc.

Moltes d’aquestes inversions 
són la continuació d’obres ja inici-
ades el passat 2021, com la reha-

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

PERAFITA
Per_ Carolina Font Usart

ons que inclou aquest pressupost. 
La més elevada és la construcció 
del nou Teatre Orient, que aquest 
any s’hi destinarà una partida 
d’1.214.617 €. L’altra gran parti-
da en inversions anirà destinada 
al pagament de l’última anua-
litat de la compra de la Farmà-
cia Vella, amb un valor total de 
105.000 €. A més, a la Farmàcia 
Vella també s’hi ivertirà una par-
tida de 15.000 € per adequar-la 
per acollir la nova oficina de Tu-
risme.

El pressupost aprovat manté 
els 26.000 € d’ajuts al teixit em-
presarial i els 6.000 € a l’habi-
tatge. I augmenten un 20% els 
diners destinats als pressupostos 
participatius, que aquest 2022 

bilitació de la casa de Cal Prats 
(331.177 €).

La construcció de la xarxa de 
calor de biomassa, que se li des-
tina una partida de 101.331 €, 
s’instal·larà a també a Cal Prats, 
però donarà servei a la resta 
d’edificis municipals del centre 
del poble, substituint així les cal-
deres de gasoil que hi ha actual-
ment en funcionament.

Algunes d’aquestes inversions 
es finançaran, en part, a través 
del PUOSC (Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya) que la Ge-
neralitat de Catalunya va ator-
gar a l’Ajuntament de Perafita. 
Aquest pla significa una ajuda de 
370.000€.

La compra de Cal Prats i totes 
les despeses que s’estan derivant 
de l’adequació de l’espai són un 
motiu de disputa entre l’equip de 
govern i l’oposició, que en critica 
l’elevat cost que està tenint i la 

serà d’un total de 14.000 €.
Des d’ERC - Prats, Montse 

Boladeres va recalcar que l’aug-
ment de pressupost està centrat 
en les inversions del Teatre Ori-
ent i la Farmàcia Vella, però que 
hi ha una falta d’inversió en al-
tres aspectes, com per exemple 
el manteniment de determinades 
instal·lacions esportives. Tam-
bé va apuntar que voldrien uns 
pressupostos participatius que 
incloguessin grans inversions.

La regidora Queta Bosch, del 
RAP, va mostrar la seva sorpresa 
amb la quantia de les inversions 
i l’endeutament de l’Ajuntament 
que va valorar d’un 70,6%. Bosch 
també va reclamar poder conèi-
xer el projecte de Ca l’Andreuet.//

manca de projecte que hi ha al 
darrere.

Per la Llar d’Infants es reser-
va una partida de 80.000€ i per a 
l’Escola Heurom una de 37.000€. 
A més, com ja s’ha dit, també es 
preveu la pavimentació dels car-
rers d’accés a la zona escolar, que 
té un cost aproximat de 202.000€. 
Aquesta pavimentació, així com 
l’adequació del clavegueram dels 
carrers de La Tria i Sant Miquel, 
es finançaran a través del Pla 
General d’Inversions de la Dipu-
tació de Barcelona, que ha ator-
gat una ajuda de 172.366€ per 
dur-ho a terme. Ramon Casals, 
alcalde de Perafita, responent a 
una pregunta formulada pel PAP 
en torn la forma de pagament de 
les obres va afirmar que “es de-
manarà una contribució especial 
als veïns del carrer Sant Miquel 
i La Tria, almenys per la part de 
clavegueram.”//

Alpens vol comprar 
la casa de La Torre

El Ple de l’Ajuntament d’Alpens va aprovar, el 
passat 16 de desembre, el pressupost municipal 
que enguany serà de 999.871,90 €. L’aprovació es 
va aconseguir amb els vots a favor del grup muni-
cipal Impulsem Alpens i amb l’abstenció dels tres 
regidors de l’oposició, el grup de Junts per Alpens.

Aquest pressupost representa un creixement de 
l’11% respecte del pressupost del passat 2021. S’hi 
observa un augment de gairebé el 24% en el capí-
tol d’inversions reals que, enguany, està dotat amb 
una partida de 522.741,82 €. Les tres principals 
inversions previstes per aquest any són la instal-
lació d’un punt de recàrrega elèctrica per cotxes, la 
millora de la Bassa de Petja i la compra de la casa 
de La Torre, al centre del poble.

L’adquisició de la finca de la Torre és la inversió 
més elevada del consistori alpensí d’aquest 2022, 
està pressupostada per un total de 400.000 €. 
D’aquests, la meitat es pagaran a través de sub-
vencions de la Diputació de Barcelona i la resta es 
finançaran a través d’un crèdit que es demanarà 
a la Caixa de Crèdit Local (l’instrument de finan-
çament local de la Diputació de Barcelona). Mont-
se Barniol, alcaldessa d’Alpens, explica que estàn 
negociant una ajuda extraordinària que permetria 
reduïr el crèdit demanat.

La finca és propietat de l’Arquebisbat de Barce-
lona i ja fa dos anys que des de l’Ajuntament s’hi 
està negociant per poder adquirir-la. Barniol afir-
ma que la compra d’aquest espai, que ja s’ha cedit 
de manera puntual per dur a terme diferents ac-
tivitats, té un “enorme potencial de dinamització 
social i econòmica pel municipi”.

Des de l’oposició, Junts per Alpens, critiquen 
que no es van assabentar d’aquesta inversió fins 
al mateix dia del Ple i es qüestionen la necessitat 
d’aquesta. Es pregunten si calen més equipaments 
municipals i demanen a l’equip de govern que de-
talli quins usos vol donar a la Torre i com es finan-
çarà el manteniment d’aquest nou espai.

Les millores a la Bassa de Petja estan pressupos-
tades amb 50.000 €, dels quals 35.996 € es paga-
ran a través de la subvenció que els hi ha atorgat 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la resta a 
través d’una subvenció de la Diputació de Barcelo-
na. Montse Barniol detalla que aquestes millores 
són per acabar d’adequar la instal·lació, com per 
exemple la col·locació d’una reixa per baixar a l’ar-
queta, la barana per prevenció de riscos, la caseta 
de llums dels comptadors, entre d’altres.// CFU

POLÍTICA
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NOTÍCIES

Hi ha gent que esmorza amb el diari; jo, 
en canvi, necessito haver menjat una mica 
i haver revisat les portades abans de llegir 
els diaris. Els vaig a buscar cada dia sens 
falta al quiosc o a la redacció amb la ma-
teixa passió que quan era petit esperava el 
cotxe de línia de Sant Quirze que portava 
el correu. També hi viatjava un parell de 
cops l’any el tiet Ton, que venia de Barce-
lona a passar uns dies a Perafita; l’espe-
rava amb delit doncs em portava llibres i 
revistes. Ho recordo agraït perquè em vaig 
alfabetitzar amb els diaris, amb aquelles 
publicacions que parlaven una mica de tot 
i de res i amb els àlbums de cromos de fut-
bol i el de Vida y colores.

Ara costa trobar un quiosc i la majoria 
ven cafès, postals i el que faci falta, de tot 
menys els diaris o difícilment tenen tots 
els que necessito. La gent s’informa d’una 
altra manera i, a més a més, ha trobat a les 
edicions digitals i a les xarxes una manera 
de guanyar temps i estalviar calés. La dis-
tribució és massa costosa, el paper fa nosa 
i es recomana no imprimir res. Ho entenc. 
Que cadascú faci el que vulgui, però no 
hauríem de perdre l’hàbit de la lectura i, 
per tant, de llegir, cosa que demana una 
mica de pausa i també de concentració, és 
a dir, fixar-se en el que s’explica, contras-
tar l’argumentari i fer-se una opinió.

Però la tendència és que els textos siguin 
curts i fàcils de llegir, igual que els mis-
satges, una manera de fer que va en sen-
tit contrari als articles dels diaris. Alguns 
entesos asseguren, fins i tot, que cada cop 
més s’imposa la doctrina de la incultura i 
l’orgull de no voler saber, com si ser igno-
rant o ximple fos ara una virtut, la millor 
manera de no ser manipulat. Hi ha gent 
autodidacta i també famílies on els pares 
fan de mestres. No hi tinc res a dir sempre 
que els nens i nenes s’acostumin a llegir 
i no pas per força ni per distreure’s, com 
s’acostuma a fer ara per tenir-los entretin-
guts; se’ls hi dona un iPad amb dibuixos i 
et deixen tranquil.

Els petits callen i els grans se’n van a 
Google: poses el que necessites i t’ho ser-
veix sense esforç ni necessitat de saber 
si és veritat o mentida, si has triat bé o 
malament. A la gent se l’ha de deixar 
fer, però sense exigència no anirem gaire 
lluny. Tot passa al cap d’avall per la volun-
tat d’aprendre i la lectura hi ajuda si tens 
curiositat, interès i fascinació per saber; jo, 
a més, necessito els diaris per menjar i no 
per esmorzar. I quan tinc temps i m’estic 
per casa agafo el poemari de Josep Riera, 
els llibres de Ramon Erra i Lluís Vila o 
l’obra dels diferents autors del Lluçanès.//

Ramon
BESA CAMPRUBÍ

Llegir

LA COLUMNA635 positius: El 8% de lluçanencs han 
passat el cornavirus en l’últim mes

Del 5 de desembre fins al 9 de 
gener, coincidint amb el creixe-
ment de la variant òmicron de 
la covid, el Lluçanès ha registrat 
635 casos positius, el que signifi-
ca un 8,4% del total de la població. 
Són dades que, com sempre, no 
inclouen els casos de Sant Agus-
tí, Sant Martí i Sobremunt per 
garantir-ne la confidencialitat. 
Amb aquests números, el Llu-
çanès assoleix unes xifres de 
rècord, mai vistes durant la 
pandèmia. Per pobles, Prats li-

LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanas

dera el rànquing amb 221 ca-
sos. Per darrere hi ha els 95 de 
Sant Bartomeu, 90 d’Olost, 44 
de Perafita, 42 de Sant Feliu, 40 
d’Oristà, 35 de Sant Boi, 29 d’Al-
pens, 25 de Lluçà i 14 de Merlès. 
Amb aquestes dades es confirma 
la tendència a l’alta dels darrers 
mesos, accentuada ara per les fes-
tes de Nadal. La segona meitat 
de novembre es van detectar una 
setantena de casos al Lluçanès, 
mentre a principis de desembre 
en poc més d’una setmana ja es 
van detectar més de 150 casos. 
Aquesta mateixa setmana l’Or-
ganització Mundial de la Salut ha 
pronosticat que la meitat de po-

blació europea s’haurà contagiat 
amb òmicron d’aquí a dos mesos.

 
BROT A LA RESIDÈNCIA MONTCEL

La multiplicació de casos entre 
la població també ha tingut conse-
qüències entre els col·lectius més 
vulnerables, com ara la gent gran.  
És el cas de la residència Mont-
cel de Sant Boi, on el virus hi ha 
entrat amb força però ha provo-
cat infeccions lleus gràcies a l’ad-
ministració de les terceres dosis 
de la vacuna, aquest setembre.  
A la residència de Sant Boi hi 
han donat positiu més de la mei-
tat dels usuaris i cinc treballado-
res.//

Al llarg del mes de desembre, 
molts pobles de la comarca que 
organitzen tota mena d’actes per 
recaptar fons per la Marató de 
TV3. Enguany al Lluçanès s’han 
recaptat més de 9.400 € que ani-
ran destinats a la investigació 
entorn la salut mental, que era el 
tema d’aquest any.

Al Lluçanès són molts els po-
bles que any rere any s’organit-
zen per recaptar diners. Alguns, 
amb actes que ja han esdevingut 
un clàssic del desembre, com el 
Bingo Solidari de Sant Boi on se 
sortegen tres grans paneres de 
productes locals o la venda de 
ponsèties de la Cucafera a Sant 

El passat 14 de desembre, es va 
publicar la nova actualització de 
la Guia Michelin, una de les guies 
gastronòmiques més populars del 
món. 

L’edició 2022 per a Espanya i 
Portugal suma un total de 49 res-
taurants guardonats amb una es-
trella a Catalunya, entre els quals 
només s’hi afegeix el restaurant 
Atempo de Jordi Cruz i Iñaki Al-
drey a Barcelona. Per contra, es 
resten sis restaurants catalans de 
la guia de l’any anterior per tan-
cament o decisió del jurat. 

SOLIDARITAT

GASTRONOMIA

El Lluçanès s’implica amb la Marató de TV3

La Fonda Sala aconsegueix 30 anys d’estrella Michelin

Bartomeu del Grau. En altres po-
bles s’organitzen xerrades o acti-
vitats que giren entorn la temàti-
ca de l’any, com és el cas de Sant 
Martí d’Albars, on més enllà de 
l’esmorzar i la rifa per recaptar 
fons, el veïnat va poder saber 
més coses sobre la salut mental i 
les malalties mentals gràcies a la 
xerrada de Judit Pons, inferme-
ra especialista en Salut mental, 
i Ainhoa Campdepadrós, psicòlo-
ga. A Prats, una xerrada a càr-
rec de Miquel Casadevall, metge 
de l’Equip d’Atenció Primària 
del Lluçanès, va iniciar els actes 
organitzats per recaptar fons al 
municipi.

Però no només els ajuntaments 
organitzen activitats per la Ma-
rató, són moltes les entitats i per-
sones a títol individual també ho 

Esmorzar i xerrada a Sant Martí// F.: AJ SMA

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

OLOST
Per_ Nerea Sánchez Moreno

Per la seva banda, La Fonda 
Sala conserva l’estrella gràcies 
a la seva proposta gastronòmica 
basada en la cuina tradicional, de 
caça i de temporada. Des del 1992 
i per trentè any consecutiu, el res-
taurant olostenc manté el seu lloc 
a la Guia Michelin. Aquesta en 
destaca el seu “equilibri entre la 
tradició i la modernitat, i la seva 
capacitat per mantenir els seus 
grans clàssics sense renunciar a 
les tendències culinàries del mo-
ment”. 

La Fonda Sala va néixer l’any 
1959 com a hotel i no va tenir res-
tauració fins a la dècada dels anys 
vuitanta. Llueix l’estrella Miche-
lin de manera ininterrompuda 

des de l’any 1992 i des de llavors, 
ha conservat la seva oferta de cui-
na tradicional, de la que en desta-
quen les propostes de temporada 
com els bolets, la tòfona i la cuina 
de caça. Toni Sala, cuiner i fill del 
director de la Fonda Sala, celebra 
el reconeixement que els hi dona 
l’obtenció de l’estrella Michelin, 
però assenyala la importància 
de mantenir una fidelitat cap 
als seus clients. Per altra banda, 
destaca que “la base de la nostra 
cuina parteix de la qualitat del 
producte, poc manipulat intentant 
mantenir i potenciar el seu sabor” 
i d’aquesta manera, “continuem 
treballant per afinar cada cop més 
el resultat final dels plats”.//

fan. Per exemple a la Torre on la 
dona més gran del poble, la Con-
cepció del Puig, es va enxarxar 
amb la jove, Bruna Olegario, i 
mentre la primera feia braçalets 
sense parar la jove torrenca els 
venia a les diferents fires i mer-
cats que s’han fet aquests dies 
per la comarca.//

Són les pitjors xifres des de l’inici de la pandèmia
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MAIG

 » Menys nitrats a les fonts del Lluçanès, 
però segueixen superant el límit de pota-
bilitat.

 » Una Via Castrum enfangada retorna l’es-
perança a l’esport lluçanenc.

 » Sis veïnes del lluçanès són citades a de-
clarar per un delicte de lesions contra Xa-
vier Fumanya.

 » Pere Aragonès i Jordi Sànchez van encar-
rilar l’acord de govern a Prats.

JUNY

 » L’alumnat de 5è de l’escola Lluçanès gua-
nya el Concurs Tínser de Creació de Jocs 
de Català.

 » Una nova llamborda Stolpersteine a Prats 
en record a Francisco Rovira, deportat al 
camp de Dachau.

RESUM DE L’ANY

L’esmentat premi es regirà per les següents 
BASES:

1) Sota el nom de “PREMI DOCTOR GRAU” al millor es-
tudiant de Batxillerat, l’esmentada Fundació institueix un 
premi de caràcter anual.

2) El premi va destinat als alumnes residents al Lluçanès i 
que durant el curs 2021-2022 estudiïn segon curs de batxi-
llerat.

3) L’import del premi és de 1200 euros.

4) L’objectiu del premi és guardonar el millor estudiant de 
Batxillerat, la nota del qual (mitjana de 1r i 2n) ha de ser de 
9 o superior. Aquests resultats es comunicaran a la Funda-
ció Doctor Grau a la finalització del 2n curs de Batxillerat, 
per part de la direcció del Centre. 

5) En el cas que hi hagi més d’un alumne amb notes idèn-
tiques, es tindrà en compte la valoració de la part comuna 
de les Proves d’Accés a la Universitat, per tal d’adjudicar 
el premi definitiu. Si tot i així continua havent-hi la mateixa 
puntuació, la Fundació Doctor Grau es reservarà el dret de 
decidir com s’ha de repartir el premi. A tal efecte la Fun-
dació comptarà amb l’assessorament d’experts en el món 
educatiu. Atesa aquesta circumstància, la Fundació es re-
serva el dret de repartir l’import del premi.

6) La Fundació Doctor Grau es reserva el dret de divulgar a 
la premsa i als mitjans de comunicació el resultat del premi, 
així com d’organitzar la celebració del lliurament d’aquest, 
que tindrà lloc durant els mesos d’estiu.

7) La Fundació Doctor Grau es reserva el dret de resoldre 
qualsevol cas no previst en aquestes bases, les quals es 
pressuposen acceptades per tots els participants.

Prats de Lluçanès, novembre de 2021.

 » Comencen Els Brots del Cantilafont.

 » Benito Urban torna a Sant Bartomeu.

 » El Pradenc gairebé a 2a catalana.

 » Isaac Peraire director de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya.

 » Comença el campionat de Bitlles.

JULIOL

 » Prats, Perafita i Santa Eulàlia celebren les 
seves festes majors d’estiu amb normali-
tat, les primeres que permet la pandèmia.

 » Eva Boixadé deixa l’alcaldia de Lluçà. Glò-
ria Colom agafa el relleu.

 » ERC anul·la l’expedient obert a Freixanet i 
revoca la suspenció de militància.

 » Cas Wubi: comença el judici als sis mos-
sos acusats de vexacions i lesions.

MARÇ

 » La commemoració del 8M s’esten arreu de 
la comarca.

 » Torna la competició esportiva federada  
mig any després. 

 » El Lluçanès es prepara per la transició 
energètica.

ABRIL

 » ERC suspèn de militància Josep Maria 
Freixanet.

 » SOS Racisme demana que es jutgi per 
tortures als mossos acusats de l’agressió 
racista a Sant Feliu Sasserra.

 » Enfarinada a mitjans d’abril.

 » Perilla la continuïtat de l’escola bressol 
“Els Gafarronets” de Lluçà.

2021: Torna la cultura tot i el 2n any de pandèmia
GENER

 » Residències i personal sanitari, primers 
en la vacunació.

 » La població del Lluçanès creix per segon 
any consecutiu.

 » El deure de la memòria: 25 cossos exhu-
mats en 80 anys. Finalitza el primer Pla 
de Fosses.

FEBRER

 » El Lluçanès comença el 2021 amb un 
9,21% d’atur.

 » Eleccions 14F al Lluçanès. Junts s’imposa 
en unes eleccions amb 22 punts menys de 
participació.

 » El 10è Raid Memorial Quico Yebra omple 
de genets Sant Feliu Sasserra.
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Documents a presentar:

1) Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar.

2) Fotocòpia de la declaració de la renda (IRPF 2020) 
de tots els membres de la unitat familiar. 
(Es prioritzaran les rendes més baixes i aquelles 
famílies amb més manca de recursos)

3) Si s’escau, tots els certificats que afecten la unitat familiar 
(subsidi, atur, certificat de declaració de salut, d’incapacitat 
laboral, informe de l’assistent social en el seu cas, etc.)

4) Matrícula del curs 2021-2022 i altres documents de per-
cepció de beques del sol·licitant (postgraus i màsters res-
ten exclosos)

5) L’estudiant tindrà la obligació de presentar les notes del 
curs, havent-les superat totes, abans del 30 d’octubre del 
2022 i enviar-ho a:  “Fundació Doctor Grau, Apartat de co-
rreus núm. 1 de Prats de Lluçanès”,  en cas contrari es des-
estimarà l’ajuda.

Prats de Lluçanès, novembre de 2021.

 » Brots del Cantilafont i el restaurant La 
Roca guanyen els Premis del Món Rural.

 » Sant Feliu se suma al porta a porta.

 » Junts per Perafita no implementa la mo-
ratòria per HUT que van aprovar en Ple.

 » Gil Membrado es converteix en el pilot 
més jove de l’estat espanyol a córrer un 
ral·li, i aconsegueix el podi.

 » Merlès ultima les obres de la nova sala 
cultural.

AGOST

 » El procés de creació de la Comarca se-
gueix encallat 6 anys després.

 » Les darreres troballes a Puig Ciutat perme-
tràn entendre el seu sistema constructiu.

 » La Generalitat allarga durant 4 anys més 
el decret de la moratòria porcina.

 » Rècord Guiness d’hores de ball de bas-
tons en un mateix punt a Prats.

OCTUBRE

 » Tanquen l’oficina del BBVA d’Olost i no-
més queden dues oficines a Prats.

 » Respresentació de la cultura popular del 
Lluçanès a l’Alguer, Els Cremats d’Olost i 
els Estalladors de Prats.

 » L’hort de l’escola d’Olost premiat en el 
marc de la Setmana Bio. Rep el 3r premi 
Escola, Agricultura i Alimentació Ecològi-
ca 2021 que atorga les conselleries d’Ac-
ció Climàtica i Educació.

 » El festival “Intrús, jazz pel forat del pany” 
es consolida.

 » S’acaben les obres de la formatgeria col·
lectiva del Consorci a Alpens.

 

NOVEMBRE

 » Sant Feliu torna a celebrar la Fira de les 
Bruixes.

 » El director de l’Agència de Residus de Ca-
talunya es reuneix amb els alcaldes del 
Lluçanès per parlar de Fumanya.

SETEMBRE

 » Comença el curs amb menys alumnes i 
mestres.

 » Finalitza la campanya d’estiu a la Riera 
amb el doble de sancions.

 » Denuncien abocaments il·legals a dife-
rents pobles de la comarca.

 » La crisi del sector de la llet també afecta 
al Lluçanès.

 » Oristà i la Torre acullen una prova del 
campionat d’Espanya d’Enduro.

 » Sant Martí d’Albars estrena depuradora a 
La Blava

 » S’inaugura un espai pel record per als 
morts perinatals al cementiri de Prats.

 » Perafita vol recuperar el servei públic de 
connexió a internet.

 » Canvi d’entrenador al FC Pradenc.

 » Alpens tanca el 2n cicle de teatre “Escena 
de tardor” portant 3 grans obres i amb 
molta assistència de públic.

DESEMBRE

 » Enric Pla, d’Alpens, corona la Sagrada Fa-
mília.

 » Absolt el veí del Lluçanès jutjat per l’ocu-
pació de la Torre Malla, la seu de l’Ateneu 
Popular del Lluçanès.

 » Repunt de robatoris a la comarca.

 » Èxit de participació a les 3 hores de resis-
tència de motos de Sant Creu.

 » La pandèmia es torna a fer forta al Lluça-
nès en una nova onada de contagis.

2021: Torna la cultura tot i el 2n any de pandèmia

RESUM DE L’ANY
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OPINIÓ/ ESPORTS 

OPINIÓ MOTOR

Farrés, Roma i Romero 
segueixen al Dakar

Guillem Sucarrats campió 
de 85 cc Cadet de la Copa 
Catalana d’EnduretEnguany, tres lluçanesos tornen a participar al Dar-

kar, el considerat ral·li més dur del món. Són Gerard 
Farrés, d’Olost, i Nani Roma i Rosa Romero, de Santa 
Maria de Merlès. Aquesta és la 44a edició del ral·li, 
que per tercera vegada, es disputa a l’Aràbia Saudita.

Gerard Farrés és el pilot del Lluçanès més desta-
cat en aquests moments a la classificació. Aquesta és 
la seva 15a participació a la prova, i com els darrers 
dos anys, ha deixat la moto per anar sobre un Bugui 
(South Racing Can-Am). Farrés va guanyar l’etapa 
del passat diumenge i en el moment del tancament 
d’aquesta edició, finalitzada l’etapa 9, es manté 2n de 
la classificació general.

Per la seva banda, Rosa Romero, que ha tornat al 
Dakar després de la pausa de l’any passat, enguany fa 
de copilot de Pedro Peñate (Valsebike Canarias) tam-
bé damunt d’un Bugui. Tot i les complicacions que els 
ha presentat el vehicle, segueixen la competició amb 
l’objectiu d’acabar tot el traçat.

I finalment, Nani Roma, que competeix amb un cot-
xe molt nou (BRX Hunter T1+), ha perdut les opcions 
de victòria després d’un accident a la 4a etapa. Roma 
i Haro, el seu copilot, van bolcar el cotxe i van trencar 
una roda. Això els va impedir que poguessin acabar la 
jornada i els va penalitzar amb una suma de 30h a la 
classificació. Fins al moment, havia aconseguit bons 
resultats que li permetia estar al Top 10 dels cotxes. 
Ara, segueixen la prova, amb Haro amb una costella 
trencada, i fan tasques d’equip.

La prova acaba demà divendres 14 de gener, quan 
arriben al Mar Roig. Haurà estat un traçat de 8.000 
quilòmetres dels quals 4.300 cronometrats, repartits 
en 12 etapes.// PAT

El jove pilot torrenc, Guillem Sucarrats, es va 
proclamar campió de la Copa Catalana d’Enduret 
en categoria de 85 cc cadet. L’última cursa de la 
temporada es va celebrar el passat 5 de desembre, 
a Gunyoles (Alt Penedès), coincidint també amb la 
darrera cursa de la Copa Catalana d’Enduro Clàs-
sic.

“Suka” s’ho jugava tot a l’última carrera. Mal-
grat vèncer en totes les curses disputades durant la 
temporada, el jove del Moto Club Lluçanès estava 
seguit de prop per Pol Úcar, que s’havia mantingut 
ferm en la segona posició. Finalment, el jove llu-
çanenc es va imposar, de nou, en aquesta darrera 
prova aconseguint així el títol. La segona posició va 
ser per Pol Úcar i Adrià Cambre va completar el 
podi de la jornada.

Més de 100 participants, entre els dos certàmens, 
van córrer en la darrera jornada de la Copa Cata-
lana d’Enduret i d’Enduro Clàssic, organitzada pel 
Moto Club Sitges, que va estar marcada pel fred i el 
fort vent que bufava.// CFU

“Suka” al podi de Gunyoles. // F: Federació Catalana de Motociclisme

INGREDIENTS 

EL RECEPTARI de @Cookissim

La salsa romesco
PAS A PAS

Rentar i fer una creu amb la 
punta d’un ganivet al cul dels 
tomàquets. Escalivar els tomà-
quets, la ceba i la cabeça d’alls 
a la brasa o al forn. Pelar els to-
màquets un cop cuits i treure’n 
una mica les granes.Pelar els 
alls i la ceba. Tallar els tomà-
quets i la ceba a quarts. Pelar 
les avellanes i les ametlles.

Fregir la llesca de pa en una 
paella amb oli OVE. Sucar la 
llesca de pa fregit amb una mica 
de vinagre. 

Triturar la ceba escalivada, els 
alls escalivats i els tomàquets 
escalivats amb una batedora de 
mà elèctrica. Afegir la polpa de 

nyora, el gra d’all cru (opcional, 
per si es vol més picant), les ave-
llanes i les ametlles. Triturar-ho 
tot, salpebrar al gust i afegir-hi 
una mica de pebre vermell (opci-
onal).Incorporar l’oli OVE poc a 
poc sense deixar de triturar fins 
aconseguir la textura correcte.

Deixar reposar la salsa com a 
mínim unes 2 o 3 hores abans 
de consumir, així tots els sabors 
dels ingredients queden ben ma-
cerats. 

EL PRODUCTE
Les avellanes de Brunyola són 

avellanes produïdes per petites 
explotacions d’origen familiar 
arrelades al territori. Amb la 
seva compra es contribueix al 
desenvolupament de l’economia 
local i al manteniment del pai-
satge agrícola. Els productors 
d’avellana del Gironès i de la 

Amb la salsa 
romesco pots 
acompanyar  

carxofes, amanida 
d’escarola i 

bacallà esqueixat 
o calçots

 » 1 cabeça d’alls

 » 1 kg i mig de tomàquets madurs

 » 1 ceba

 » 1 gra d’all (opcional)

 » 100 gr d’avellanes de Brunyola

 » 100 gr d’ametlles torrades

 » 1 o 2 cullerades de polpa de 
nyora

 » 1 llesca de pa

 » Oli OVE, vinagre i sal

 » Pebre i pebre vermell (opcional)

Selva han decidit unir-se per 
mostrar el fruit de la seva feina i 
facilitar el consum d’un produc-
te de proximitat bo, saludable, 
versàtil i amb un gran futur.// 
STV

Família Borralleras Solé
Prats de Lluçanès

El dia 8 de gener va morir el Joan Borralleras 
Fusté, el Joan de Cal Janet. La família volem donar 
les gràcies a tothom qui ens ha ajudat.

Al CAP de Prats de Lluçanès, per les tasques, vi-
sites i cures que ens han ofert durant aquest temps. 
Així també, agraïm sincerament les mostres de su-
port que hem rebut els darrers dies, el vostre escalf 
ens ha fet sentir molt acompanyats. 

Gràcies.

Carta 
d’agraïment

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

Publiquem els articles per ordre 
d’arribada. 
Mida màxima de 3.400 caràcters 
(espais inclosos).
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ESPORTS 

Inici esperançador pel Futbol Club Pradenc

El BTT Triatló Lluçanès assoleix la quarta copa 
catalana de duatlons

Els equips sènior del F.C. Pra-
denc ja s’han estrenat aquest 
2022. Pel que fa als jugadors de 
Roger Roma, van estar a punt de 
tornar de Sant Feliu de Codines 
amb els tres punts sota el braç. 
Tot i que la primera meitat va 
acabar sense gols, els blaugranes 
van dominar el joc durant bona 
part dels minuts, disposant de 
bones ocasions per avançar-se. Va 
ser durant els primers instants de 
la represa que els visitants es van 
avançar mitjançant un gol de Tià 
Corbalan. Quan la victòria ja co-
mençava a ser coll avall, va arri-
bar l’empat al minut 90 de partit 
després d’un servei de banda. Tot 
i sumar només un punt, l’equip 

Abans de finalitzar l’any, el 9 de 
desembre, Vilobí del Penedès va 
acollir l’última prova de la Copa 
Catalana de duatlons de munta-
nya, la disciplina que combina la 
cursa a peu amb la bicicleta. Els 
del club lluçanenc, el BTT Triat-
ló Lluçanès, que es disputaven la 
victòria de la lliga de clubs amb el 
Rayoteam i el Club Triatló Gra-
nollers, van assolir una segona 
posició que els va col·locar al cap-
davant de la classificació, empor-
tant-se així la seva quarta Copa 
Catalana consecutiva en el ràn-
quing per equips.

D’altra banda, l’atleta pradenca 
Aina Picas, que competeix amb el 
P.C. Bonavista – Collbaix, va acon-
seguir pujar al podi absolut femení 
en la tercera posició. El duatló del 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch

encara la visita del Santa Eugè-
nia al Municipal amb optimisme. 
El partit es disputarà diumenge 
16 a les 16:30. Per la seva banda, 
el sènior femení no podia comen-
çar millor el nou any després de 
tornar de Sant Andreu de Llava-
neres havent anotat 7 gols i amb 
la porteria a 0. Va costar obrir 
la llauna, ja que passada la mit-
ja hora de partit el marcador era 
d’empat sense gols. No obstant, 
a partir del gol d’Albera Bonet 
en van arribar tot un reguitzell. 
Les golejadores van ser: Judit Fu-
manya, que novament va anotar 
un  “hat-trick”, Maria Bartrons, 
amb un doblet i Ainoha Campde-
padrós, amb una diana. Aquest 
cap de setmana, les blaugranes 
hauran d’afrontar el compromís 
més difícil que els queda, ja que 
visitaran l’equip líder en solita-

Parc dels Talls, tal com s’anomena 
l’esdeveniment de Vilobí del Pene-
dès, no només era l’última cursa de 
la Copa Catalana, sinó que també 
coincidia amb el Campionat de 
Catalunya – un trofeu que es dis-
puta a una única prova. D’aquesta 
manera, el podi de Picas li atorga 
la tercera posició de Catalunya de 
l’any 2021 i la victòria femenina 
per equips del seu club.

Durant els últims dies, el BTT 
Triatló Lluçanès ha anunciat la 
creació d’un nou club intercomar-

ri, el qual encara no ha perdut 
aquesta temporada. Aquest partit 
serà diumenge a les 5 de la tarda 
al municipi de Riells i Viabrea. 
Pel que fa al Futbol Sala, l’equip 
blaugrana estrenarà el nou any 
amb dos partits consecutius fora 
de casa. El primer serà aquest 
dissabte a Sant Vicenç de Montalt 
a les 17:30 i el segon, a la pista 
del Castellterçol dissabte de la 
setmana vinent.//

Tant el sènior masculí com el femení han deixat bones sensacions en els 
seus primers partits de l’any, empatant 1·1 i guanyant 0·7 respectivament 

A la primera imatge, Aina Picas damunt la bici. La segona, foto d’equip del BTT Triatló Lluçanès.//

FUTBOL

CICLISME

CURSA

Lluc Coma, de Sant Boi, 
campió de Catalunya de 
Ciclocròs sub23

Aniol Clavell sisè al 
Cros Internacional 
Juan Muguerza

cal que unirà forces amb equips de 
les comarques veïnes. Amb el nom 
de Club Triatló Tres Comarques 
(CT3C), fusionarà el Club Esquí 
Berguedà, l’Esport Ciclista Giro-
nella, l’Eix Navàs i el Triatló Ber-
ga, a part del club del Lluçanès. 
Segons han publicat a les xarxes, 
tenen com a objectiu fer créixer un 
gran club on aficionats i amants 
del triatló, o d’alguna de les seves 
disciplines, tinguin a l’abast un 
club proper que els acompanyi en 
les seves competicions.//

El santboienc Lluc Coma va proclamar-se campió 
de Catalunya de Ciclocròs sub23, el passat 19 de 
desembre, a la 2a edició del Gran Premi de la Seu 
d’Urgell. Aquesta victòria li va permetre participar 
en el Campionat d’Espanya competint en represen-
tació de la Selecció Catalana.

La darrera prova del Campionat de Ciclocròs d’Es-
panya es va celebrar el passat 9 de gener a Xàtiva 
(País Valencià), Coma va quedar en 15a posició. El 
jove de Sant Boi s’estrenava en la categoria sub23, 
però no en competicions estatals on l’any passat ha-
via participat en la categoria junior.// MGC

El jove veí de Sant Boi, Aniol Clavell, va partici-
par en el 38è Cros Internacional Juan Muguerza, 
celebrat a Elgoibar (Guipúscoa) el passat 9 de ge-
ner. Clavell, que competeix en la categoria sub18 hi 
va anar en representació de la Federació Catalana 
d’Atletisme. Va aconseguir la 6a posició.

La Federació Catalana d’Atletisme va convidar 
una quarantena d’atletes que van competir en les 
categories sub16, sub18 i sub20, que van ser esco-
llits per haver aconseguit els primers llocs del Gran 
Premi Català de Cros.// MGC.

Lluc Coma al podi de La Seu. // F: FOTOESPORT

Aniol Clavell al centre amb el dorsal 455. // F: @ALEXLALOVICH

Jugadores del FCP Femení després
 de golejar el Llavaneres. // F: FCP

La pradenca Aina Picas també aconsegueix pujar al podi de l’última prova
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AGENDA

 GENER 

OLOST_ EXPOSICIÓ “Trascendir 
amb la natura”, de Lola Hosta. De 
dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda 
a l’Espai Rocaguinarda.

SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSI-
CIÓ “Il·lustracions de poemes de 
Josep Riera”. A la biblioteca Sant 
Pere Almató

PRATS DE LLUÇANÈS_ EXPOSICIÓ 
“Músic de tot cor, Joan Tomàs i 
Parés (1896-1967)“. De dilluns a 
divendres de 8 del matí a 3 de la 
tarda. Dimecres fins a les 7 de la 
tarda. Dissabtes i diumenges de 10 
del matí a 2 del migdia. A la sala 
Cal Bach.

 DIUMENGE 16 DE GENER 

OLOST_ SESSIÓ DE CURTMETRAT-
GES: Orders, d’Aleix Pitarch i Ha-
nami i jo, de Jordi Crusats. A les 
12 el migdia al Centre Cívic.

REDACCIÓ_  
Ferran Vila Cabanas,  Carolina Font Usart, Lluc Corominas 
Peraire, Jordi Boralleras Estruch, Marta Giravent Crespie-
ra, Nerea Sánchez Moreno i Xavier Vilella Antonell.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE_ 
Sira Turigas Vila i Dimitri Coppola

DISSENY I EDICIÓ_ 
Pol Asensi Turigas
edicionslarella@gmail.com

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

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

EDITA_ LaRella. Iniciatives socioculturals del Lluçanès  
621 276 429 
larellallucanes@gmail.com

DIPÒSIT LEGAL_ B·31.541·2001 

Amb la col·laboració de:

La redacció de la revista LaRella no comparteix necessàriament les opi-
nions dels articles que no vagin signats per la redacció o els membres 
d’aquesta, ni els continguts dels anuncis publicats a les seves pàgines.

EQUIP DILLUNS 17 DE GENER 

LA TORRE D’ORISTÀ_ FESTA MAJOR.

 DIVENDRES 21 DE GENER 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA MA-
JOR. PREGÓ de Festa Major a càr-
rec de Mercè Perarnau i Borralle-
ras. A ¾ de 9 del vespre a l’Espai. 
TEATRE “L’HOME ORQUESTRA” a 
càrrec d’en Peyu. A ¾ de 10 del 
vesper al Pavelló Municipal.

OLOST_ VISITA GUIADA A L’EXPO-
SICIÓ i Guaita! de Lola Hosta. A 
les 6 de la tarda al Centre Cívic.

 DISSABTE 22 DE GENER 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA MA-
JOR. FORMACIÓ I SEGUICI acom-
panyats dels Gegants i l’Orquestra 
Montgrins per anar a l’Ofici Solem-
ne cantat per la Coral Sant Jordi. 
A les 11 del matí a l’Església Par-
roquial. Seguidament, cant dels 

L’Agenda de LaRella!
Si vols que l’acte que organitzes hi aparegui, 
escriu un correu amb l’assumpte “Agenda”a:

comunicaciolarella@gmail.com

GOIGS DE SANT VICENÇ. En sortir, 
ballada de gegants i recorregut 
fins a la plaça Vella, on es ballarà 
la TRENCADANSA I ELS BALLETS 
DE SANT VICENÇ. A continuació, 
acte de lliurament dels premis del 
41è Concurs d’Aparadors de Na-
dal i del 2n concurs de versions 
del “Fum Fum Fum”. CONCERT 
DE FESTA MAJOR amb l’Orquestra 
Montgrins i audició de sardanes, a 
2/4 de 6 de la tarda al Pavelló Mu-
nicipal. SERENATA a peu de pista 
a 2/4 de 10 del vespre al Pavelló 
Municipal. Seguidament, NIT DE 
VERSIONS i zona chill out.

 DIUMENGE 23 DE GENER 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA MA-
JOR. Acte d’inauguració de l’EX-
POSICIÓ “Músic de tot cor, Joan 
Tomàs i Parés (1896-1967)”, a ¾ 
d’1 del migdia a la sala Cal Bach. 
CONCERT TEATRALITZAT “La bona 
vida”, de 2princesesbarbudes. A 
les 5 de la tarda a la Polivalent.

 DIMARTS 25 DE GENER 

OLOST_ PRESENTACIÓ DE LA RUDA 
del grup d’estudi de Plantes de 
l’Entorn de la xarxa de coneixe-
ments.

LA VINYETA, per Dimitri Coppola



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



De divendres a dilluns de 8 a 17h
Sopars i altres dies sota reserva

650 35 62 99
Sobremunt

9_RESTAURANTS·BARS·HOSTALS

10_ALIMENTACIÓ

PERAFITASOBREMUNT

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



12_ALTRES SERVEIS

NETEJAFOTOGRAFIA

TAXISAUTO ESCOLA FUNERÀRIA

TINTORERIARESIDÈNCIAQUIOSC

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

De 9 a 20:30h De 20:30 a 9h

14 dv OLOST URGELL

15 ds F.EURAS · VIC EURAS

16 dg F.ATLÀNTIDA · VIC ATLÀNTIDA

17 dl SANT BARTOMEU AUSA

18 dt OLOST POU

19 dc PRATS YLLA·CATALÀ

20 dj SANT BARTOMEU TANYÀ

21 dv OLOST VILAPLANA

22 ds F.ALIBERCH · VIC ALIBERCH

23 dg F.BARNOLAS · VIC BARNOLAS

24 dl SANT BARTOMEU TERRICABRAS

25 dt OLOST FARGAS

26 dc PRATS ARUMÍ

27 dj SANT BARTOMEU URGELL

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 GUÀRDIA

OFEREIXO FEINA

EL RACÓ DE LA FEINA

> 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

> M’ofereixo per recollir ferralla i/o 
fer buidatges de naus, cases, etc. 
a tota la comarca del Lluçanès._ 
602346692. Jordi

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

BUSCO FEINA

ENCANTS

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

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

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

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

 » REMOLC de 3.500kg. T.: 686 46 22 02 (R517/02)

 » GABIES DE CONILLS de diferents marques. Algunes se-
minoves. T.: 686 46 22 02 (R517/03)

 » SITGES de diferents mides. T.: 686 46 22 02 (R517/04)

 » EMBALADORA john Deere de bales petites amb filferro. T.: 686 46 
22 02 (R517/05)

 » MOBLES CALAIXERS de diferents mides i mostradors. Preu a con-
sultar. T.: 679 38 45 70 (R517/06)

 » BALES D’HERBA rodones. T.: 636 33 36 30 (R517/07)

 » ES LLOGA

 » CASA totalment equipada a Sant Boi de Lluçanès, a partir del gener. 
T.: 687 73 24 66 (R517/01)

 » HABITACIÓ a caseta petita, lluny de gairebé tot però molt ben co-
municada. 200 € + llum. T.: 602 34 66 92 (R517/08)

 » ES BUSCA

 » CLAU DE MOTO Yamaha, perduda al camp de futbol de Prats. És 
gratificara. T.: 607 33 46 61 (R515/01)

ES BUSCA

ES LLOGA
Publicitat LaRella!
Si et vols anunciar a les pàgines 
de la revista,  posa’t en contacte 
amb nosaltres a: 
comunicaciolarella@gmail.com
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LA RECEPTAEL TEMPS

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 7 de desembre a l’11 de gener

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

7 11.3 ·2.2 0.0 10.2 ·1.0 0.0 9.6 0.9 0.2 9.7 ·0.2 0.0
8 9.4 ·2.3 0.0 8.4 0.8 0.0 7.8 ·0.7 0.0 8.3 ·2.3 0.0
9 7.1 ·5.1 0.0 6.5 ·4.0 0.0 5.1 ·2.7 0.0 5.2 ·4.1 0.0

10 13.7 ·1.2 0.0 12.7 ·1.0 0.0 12.6 0.4 0.4 12.9 ·1.1 0.8

11 11.8 ·1.3 0.0 11.6 ·1.0 0.0 11.8 0.6 0.0 11.7 1.3 0.0
12 12.4 ·0.5 0.0 12.8 1.0 0.0 12.3 3.4 0.0 13.6 1.7 0.0
13 14.5 ·2.1 0.0 13.9 ·0.5 0.0 13.4 3.1 0.0 14.6 3.8 0.0
14 16.0 ·2.2 0.2 16.2 ·0.3 0.0 16.7 4.6 0.0 17.6 4.8 0.0
15 16.8 ·2.3 0.0 17.2 0.5 0.0 17.3 5.3 0.0 17.9 5.6 0.0
16 14.9 ·2.3 0.0 15.1 ·0.2 0.0 15.3 4.5 0.0 15.9 4.6 0.0
17 13.2 ·2.9 0.2 13.6 ·0.6 0.0 13.6 2.4 0.0 14.8 2.9 0.0
18 14.1 ·3.7 0.0 14.3 ·1.5 0.0 14.6 2.3 0.0 15.2 2.8 0.0
19 10.4 ·3.7 0.2 10.3 ·2.5 0.0 10.2 0.9 0.0 10.9 0.7 0.0
20 9.8 ·4.8 0.0 10.1 ·2.7 0.0 11.2 0.8 0.0 12.7 1.3 0.0
21 11.7 ·4.2 0.2 11.5 ·1.4 0.0 11.7 2.4 0.0 12.7 2.4 0.0
22 11.3 ·2.3 0.6 11.3 ·1.1 0.4 10.6 1.1 0.2 12.3 1.3 0.0
23 8.5 6.2 1.0 8.0 5.4 0.8 7.7 6.3 0.6 6.9 5.1 0.6
24 11.8 6.6 0.2 12.1 5.3 0.8 9.7 6.3 0.2 11.2 5.2 0.4
25 14.1 3.7 0.2 7.8 7.2 0.0 12.4 4.3 0.0 12.6 4.3 0.0
26 13.1 0.5 0.0 12.9 2.2 0.0 12.5 3.9 0.2 13.0 3.8 0.2
27 15.3 2.5 0.2 14.2 3.7 0.0 8.1 5.1 0.0 14.6 3.4 0.0
28 13.9 0.9 0.2 13.8 2.3 0.0 12.6 4.5 0.0 13.8 3.7 0.6
29 14.9 0.4 0.2 15.1 1.8 0.0 15.1 4.4 0.2 16.6 4.1 0.6
30 17.6 0.3 0.2 17.9 2.6 0.0 18.0 5.9 0.0 19.0 6.4 0.0
31 19.6 ·0.3 0.2 19.9 2.3 0.0 21.5 7.6 0.0 22.6 8.1 0.0
1 19.5 ·1.1 0.0 19.1 2.0 0.0 18.9 7.2 0.0 20.1 8.1 0.0
2 17.3 ·1.1 0.2 17.2 1.0 0.0 17.3 6.0 0.0 18.4 6.2 0.0
3 15.1 0.0 0.0 15.1 1.9 0.0 14.4 5.7 0.0 14.8 4.6 0.0
4 15.5 ·0.4 0.2 15.2 1.1 0.2 13.9 5.8 0.2 14.2 3.2 0.0
5 10.2 ·4.2 1.2 10.1 ·0.8 0.4 10.5 0.9 0.8 9.3 2.3 0.0
6 6.7 ·7.4 0.0 7.3 ·6.0 0.0 5.9 ·4.4 0.0 7.1 ·3.5 0.0
7 8.5 ·6.2 0.0 8.9 ·4.9 0.0 8.7 ·3.6 0.0 9.2 ·3.6 0.0
8 8.1 ·5.1 0.0 8.6 ·3.7 0.0 7.5 ·0.9 0.0 8.1 ·2.8 0.0
9 11.6 ·2.8 0.2 11.1 ·1.9 0.0 10.7 ·0.1 0.0 10.6 ·0.4 0.0

10 7.3 1.1 4.8 8.1 2.0 2.8 7.3 3.2 0.8 5.3 2.9 2.0
11 12.2 ·2.2 0.2 12.3 ·0.4 0.0 11.1 0.2 0.0 11.9 0.0 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ALPENS_ 31 de desembre 22.6

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 6 de gener - 7.4

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 10.6

PRATS 5.4

SANT BOI 3.8

ORISTÀ

ALPENS 5.2

Boirines a la plana de Vic des de Sant Bartomeu, el 9 de gener de matinada.//F: EMILI VILAMALALenticulars rogents a Sant Boi de Lluçanès, el dia 2 de gener//F: JOSEP MARTÍNEZ CASTRO




