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NOTÍCIESL’ÀLBUM

La plaça Vella es vesteix de Festa Major

Dos anys després i amb mascareta, els balladors van poder tornar als carrers del poble.// F: AJ PRATS

Enguany va ser el pavelló on es va tocar la Serenata per adaptar-se a les mesures de la Covid.// F: AJ PRATSL’alcalde, Jordi Bruch, acompanyat de la pregonera, Mercè Perarnau, i l’homenatjat, Mossèn Casals.// F: MARTÍ FONT

Per primer cop i a càrrec de les puntaires, els balcons de la Plaça es van engalanar amb domassos.// F: AJ PRATS

 Presentació de l’exposició del músic Joan Tomàs, que es podrà visitar fins el 13 de febrer.// F: AJ PRATS La bona vida, de la companyia 2princesesbarbudes, va ser l’espectacle infantil d’enguany.// F: AJ PRATS

Dos anys més tard, els ballets de 
Sant Vicenç i, no cal dir-ho, l’esperada 
Trencadansa han tornat als carrers de 
Prats. Després del temporal Glòria – 
que l’any 2020 va obligar a traslladar 
l’acte al pavelló – i de la pandèmia – 
que va fer suspendre tots els actes de 
l’hivern passat – enguany a Prats s’ha 
tornat a viure una Festa Major de Sant 
Vicenç amb una certa normalitat.

S’han celebrat la majoria d’actes tra-
dicionals, encara que amb algunes res-
triccions, com el seguici de Festa Major 
amb l’acompanyament dels Gegants, 
un petit tast de sardanes, el concert 
de tarda amb l’orquestra Montgrins o 
la Serenata amb el ‘que volti la verra’ 
com a protagonista principal.

La pregonera, que ja estava progra-
mada des de l’any passat, ha estat la 
pradenca Mercè Perarnau Borralle-
ras. Filla d’una família del poble, i de 
l’antic forn de Cal Mingo, Perarnau és 
una persona amb un fort lligam amb 
la vida cultural, social i esportiva de 
Prats. Ha col·laborat, i encara ho fa, 
amb diverses associacions i entitats 

com el Club Esquí Lluçanès o Caritas, 
entre moltes altres, i també va ser regi-
dora de l’Ajuntament durant 12 anys. 
Molts lluçanencs la recorden a l’oficina 
del DARP (Departament d’Agricultu-
ra Ramaderia i Pesca), on ha treballat 
quaranta-vuit anys. Durant el mateix 
pregó es va donar a conèixer l’homenat-
jat, mossèn Josep Casals, el rector del 
poble els últims vint-i-sis anys retirat 
durant el passat 2021.

Tot i rebre l’almorratxa que ho certi-
fica, Mossèn Casals no ha estat l’únic 
homenatjat durant aquesta Festa Ma-
jor. Tothom s’ha pogut fixar en la foto-
grafia gegant que decora la Plaça Vella 
on apareixien les puntaires. Aquest 
grup de dones, a més, va engalanar els 
balcons i les façanes de la plaça amb 
uns domassos cosits per elles mateixes.

Durant el cap de setmana, els i les 
pradenques han gaudit també del mo-
nòleg del Peyu, un concert nocturn o 
una exposició sobre el músic Joan To-
màs, que encara es pot visitar. Prats ha 
viscut, de nou, una lluïda i participada 
Festa Major de Sant Vicenç amb la ma-
joria d’actes tradicionals, encara que 
s’han hagut de retallar activitats més 
festives com les nits joves o la ballada 
conjunta després de la Trencadansa.//

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch



27 de gener de 2022

LaRella | 3

NOTÍCIESNOTÍCIES

Puigneró anuncia les obres per completar 
l’Eix del Lluçanès amb el tram de Sagàs

L’any vinent començaran les 
obres de la variant de Sagàs. Així 
ho va anunciar el vicepresident i 
conseller de Polítiques Digitals i 
Territori, Jordi Puigneró, durant 
la visita institucional a l’Ajunta-
ment de Prats amb motiu de la 
Festa Major de Sant Vicenç.

El tram que ara s’acabarà fa 2,6 
quilòmetres i és l’únic de tot l’Eix 
del Lluçanès que va quedar pen-
dent de reforma durant les obres 
finalitzades fa deu anys.

Puigneró explica que el Departa-
ment preveu que al llarg de l’any 
2022 s’actualitzi el projecte, que 
data del 2018, així com la seva 
tramitació ambiental, amb la vo-
luntat de licitar les obres a finals 
d’aquest mateix any i iniciar-les a 
finals del 2023.

Un projecte, diu el Departament, 
que es treballarà conjuntament 
amb els municipis de la zona. Tant 
l’alcalde de Merlès com l’alcaldes-
sa de Sagàs, a més de l’alcalde de 
Prats, han acompanyat el vicepre-
sident en el moment de l’anunci.

8 MILIONS
El projecte, que estima el valor 

de l’obra en poc més de 8 milions 
d’euros, defineix un traçat alter-
natiu a l’actual per tal que hi hagi 
menys revolts, tingui la mateixa 
amplada que la resta de C62 i si-
gui més còmode conduir-hi. El nou 
traçat previst se situa a la dreta de 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanas

l’actual, venint del Lluçanès, i pas-
sa per darrere de l’edifici de l’Ajun-
tament de Sagàs.

El govern ha destacat que la nova 
variant “permetrà el desplaçament 
dels veïns del Lluçanès a treballar, 
amb seguretat i comoditat, a les 
comarques del Berguedà i Osona”, 
amb la qual cosa, expliquen, “faci-
lita l’arrelament al territori”.

La C62 creua el Lluçanès de pun-
ta a punta i connecta les comar-
ques d’Osona i el Berguedà i, per 
tant, l’Eix del Llobregat amb l’Eix 
Transversal.

UNA LLARGA REIVINDICACIÓ
La demanda d’adaptar aquest 

traçat ha estat damunt de moltes 
taules polítiques els últims anys. 
A Sagàs, com a població afectada, 
però també al Lluçanès.

En declaracions a LaRella ara 
fa poc més d’un any l’alcaldessa de 
Sagàs, Sílvia Triola, remarcava la 

seva preocupació per la seguretat 
de la via i reclamava implicació po-
lítica per posar-hi remei.

Fins aquell moment, el setembre 
del 2020, les dades indicaven que 
un de cada quatre accidents de la 
C62 des que es va posar en mar-
xa, el 2014, havien estat en aquest 
tram de només tres quilòmetres. 
També en aquest punt és on hi ha 
hagut l’única víctima mortal de la 
carretera. 

OBRES ALS TALUSSOS
La notícia de la finalització de 

l’Eix del Lluçanès ha arribat a la 
comarca quan, aquesta setma-
na, ha començat la 2a fase de les 
obres d’estabilització dels talussos. 
Aquesta fase de les obres té un cost 
de 516.812€, que inclou conserva-
ció de talussos, neteja de vorals i 
cunetes i reparacions de malla. En 
una primera fase es van estabilit-
zar els murs de l’Eix fins a Olost.//

El vicepresident Puigneró atenent els mitjans a Cal Bach.// F: @PRATSINFO

600 contagiats per covid en quinze dies 

La sisena onada encara no baixa 
a la comarca, i les dades des del 
10 de gener fins ara mostren com 
s’han detectat 608 casos entre els 
lluçanencs, pràcticament el do-
ble que la quinzena anterior, que 
ja va ser de rècord. Són números 
que, com sempre, no inclouen els 
casos de Sant Agustí, Sant Martí i 
Sobremunt per garantir-ne la con-
fidencialitat.

Per pobles, qui més contagis re-
gistra és Prats, amb 210, seguit 
de Sant Boi, amb 124. Per darrere 
hi ha Olost, amb 84; Sant Barto-
meu, amb 49; Sant Feliu, amb 39; 
Perafita, amb 33; Oristà, amb 28; 
Lluçà, amb 18; Merlès, amb 13 i 
Alpens, amb 10.

L’esclat de casos provocats per 
la variant òmicron, juntament 
amb l’alt índex de vacunació, ja ha 
portat el Govern a apuntar que la 

LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanas

manera d’afrontar la covid podria 
canviar aquest abril.

ESCOLES I RESIDÈNCIES
Les escoles del Lluçanès no 

s’han escapat de l’augment de ca-
sos, encara que els actuals proto-
cols d’Educació i Salut fan que al-
guns grups no s’hagin de confinar 
encara que hi hagi hagut casos 
positius. 

Per ara, a l’escola Els Roures de 
Sant Feliu hi ha un grup confi-
nat, a l’escola Heurom de Perafita 
s’han confinat dos grups (educació 
infantil i cicle inicial) i a l’escola 
Aurora de Sant Boi el grup d’edu-
cació infantil. També han hagut 
de tancar les escoles bressol de Pe-
rafita i d’Olost, i la d’Alpens, que 
ja ha acabat el confinament. 

A l’Institut Castell del Quer no-
més s’han de confinar els alumnes 
positius que no s’han vacunat ni 
han passat la malaltia recent-
ment, mentre que el problema es 

concentra en la substitució del pro-
fessorat: hi ha sis baixes per covid 
i només dues han estat cobertes 
per substituts. 

Pel que fa a les residències de 
la comarca, les darreres setma-
nes hi ha hagut casos de covid a 
la residència dels Munts de Sant 
Boi i Nostra Senyora de Lourdes 
de Prats, amb afectacions també 
entre el personal.

A la residència Els Munts s’hi 
han registrat dues defuncions en-
tre els usuaris. Tot i això, en tots 
dos centres el virus hi ha provocat 
majoritàriament infeccions lleus 
gràcies a l’administració de les 
terceres dosis de la vacuna, aquest 
setembre.

On no hi ha cap cas és a la resi-
dència Montcel de Sant Boi, a di-
ferència del que vam publicar en 
l’anterior número de LaRella, atri-
buint per error a aquest centre la 
informació que en realitat corres-
ponia a la residència Els Munts.//

PANDÈMIA

En una època en què tenim a l’abast ti-
rar totes les fotografies que volem i més, 
el sistema que utilitzàvem abans que es 
generalitzés la fotografia digital sembla 
la prehistòria. A més de la màquina de 
retratar, l’element bàsic era el carret –jo 
habitualment l’utilitzava de 24 o de 36–, 
que portaves a revelar un cop acabat. En 
el meu record, el temps d’espera –sóc in-
capaç de recordar quants dies es tardava– 
es feia llarg i anar a buscar les instantà-
nies era un moment d’expectació i il·lusió. 
“Aviam com hauran quedat”, era una fra-
se que sovintejava. Tampoc m’havia pas-
sat moltes vegades, però sí que en alguna 
ocasió el fotògraf havia pronunciat la fatí-
dica frase: “Ha quedat tot velat, potser el 
carret estava mal posat, potser...”. I clar, 
et quedaves sense fotos.

Aquest procés tenia un punt de romàn-
tic, però està clar que també hi havia un 
punt d’incertesa fins que no tenies les 
fotos en mà. La fotografia digital és molt 
més segura i ràpida. En el mateix mo-
ment de tirar la foto veus si està ben en-
quadrada, si està desenfocada, si la llum 
és correcta... i en cas que no pots tornar a 
disparar una i altra vegada. L’únic límit 
és la capacitat de la targeta de memòria. 

Avui dia tirem moltes més fotografies 
que mai però... físicament tenim més fo-
tografies que mai? Pot semblar un con-
trasentit, però diria que en la majoria de 
casos la resposta és que no. Tenim les fo-
tografies al telèfon mòbil, a l’ordinador, a 
la tablet... però què passa si un d’aquests 
dispositius s’avaria o desapareix? Bé, sí, 
des de fa uns anys pots guardar-les al nú-
vol, però tampoc és el mateix.

Els nostres pares i avis tenen poques –i, 
en algun cas, fins i tot cap– instantània 
dels seus avantpassats. El meu pare sem-
pre explicava que no havia vist mai el seu 
pare, que havia mort quan ell era molt 
petit, en una fotografia. Es fa estrany, 
oi? Però de vegades penso: d’aquí a 50 o 
més anys es conservaran les fotografies 
que hem tirat de forma digital? Quin és 
el millor format per assegurar que no de-
sapareguin?

Ja ho diu la dita popular, que una imat-
ge val més que mil paraules. Molt sovint, 
però, penso que en fem un gra massa. Ara 
ens hem posat a retratar i a filmar-ho tot. 
És com si volguéssim capturar tots i cada 
uns dels moments de la vida. I de vegades 
ens oblidem que el més bonic és viure-la.//

Anna
GORCHS FONT

Una imatge 
val més...

LA COLUMNA
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Olost preveu 230.778€ en inversions

L’Ajuntament d’Olost ha pre-
sentat els pressupostos per aquest 
2022 amb una partida total de 
1.519.853 €, 230.778 € dels quals 
estan destinats a inversions per a 
diversos equipaments i serveis del 
municipi.

De les inversions contemplades 
per aquest any, en destaquen: la 
urbanització i el condicionament 
del carrer Bonavista del poble 
de Santa Creu de Joglars amb 
un cost de 135.000 €, dels quals 
120.000 estarien subvencionats 
pel Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC) atorgat per la Genera-
litat; i el condicionament de vials 
públics per 68.061 € que quedaria 
subvencionat íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.

Una altra despesa destacada és 
l’amortització de la nau que l’Ajun-
tament va adquirir l’any passat 
per establir-hi un magatzem per 
la brigada municipal. L’equipa-
ment es va comprar per 114.000 € 
gràcies a un crèdit concedit per 
la Diputació al 0% d’interès. Ara, 
l’Ajuntament ha de tornar un va-
lor d’11.495 € cada any fins a li-
quidar-lo.

La resta de partides que com-
pleten el pressupost per aquest 
any són: uns 5.352 € per renovar 
els tancaments del Local Social 
de Santa Creu, obra per la qual 
l’Ajuntament rebria una subven-
ció de 4.857 € de la Diputació; 
així com una partida de 6000 € 

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

per destinar a la maquinària de 
la brigada en cas de necessitat i 
2000 € per a equipament electrò-
nic.

L’AJUNTAMENT PREVEU UTILIT-
ZAR EL ROMANENT DEL 2021 PER 
TIRAR ENDAVANT OBRES IMPOR-
TANTS

Paral·lelament, i no incloses als 
pressupostos, l’Ajuntament també 
contempla executar durant aquest 
any altres obres que van ser apro-
vades el 2021, incorporant roma-
nent de l’exercici passat.

Una d’aquestes obres és la cons-
trucció d’un segon dipòsit d’aigua, 
que tindria un cost de 490.247 €. 
D’aquests, 186.720 € es rebrien a 
través d’una subvenció de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) 
i, 250.000 € d’una del PUOSC 
que es rebria el 2024 i, per tant, 
l’Ajuntament hauria d’avançar-ne 
aquesta quantitat. El consistori 
preveu iniciar-ne la construcció 
abans del juny.

Per altra banda, també preve-
uen finalitzar les obres de la nau 
de la brigada i acabar el mur de 
contenció del carrer Era d’en So-
rina, ambdues obres aprovades a 
finals del 2021, i amb un cost de 
116.000 € i uns 90.000 €, respecti-

vament, que l’Ajuntament pagaria 
amb romanent.

El consistori també presenta 
altres obres que es preveu realit-
zar al llarg del 2022, i no estan 
incloses al pressupost anual, com 
la prospecció d’un pou subterrani 
d’aigua potable. Per fer-ho, el con-
sistori preveu rebre una subvenció 
concedida per l’ACA de 64.659 €, 
per una obra que tindrà un cost 
aproximat de 120.721 €. La resta 
d’obres que esperen dur a terme 
enguany són la urbanització del 
segon tram del Carrer Sant Ad-
jutori, que queda pendent de l’any 
passat; el condicionament del Car-
rer Anicet Salvans i millores al 
cementiri.

Per altra banda, sobre el pro-
jecte de la sala polivalent que 
ha sigut una de les ambicions 
del consistori des de fa un parell 
d’anys, l’alcalde Josep M. Freixa-
net manifesta que, ara mateix, el 
projecte es troba sota un estudi 
d’inundabilitat a càrrec de l’ACA 
(la zona on la sala hauria d’anar 
es troba al costat al pavelló mu-
nicipal) i afegeix, que ara per ara 
no és una prioritat pel consistori i 
tampoc hi ha el finançament per 
executar l’obra.//

La coberta de la pista i la 
fibra òptica a les masies, 
les inversions de Sant Martí

L’Ajuntament de Lluçà 
adequarà el Local Social, el 
Telecentre i l’Estudi 

Sobremunt aprova el
pressupost municipal

Sant Agustí de Lluçanès 
aprova uns comptes de 
més de 400.000 €

El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars 
aprovava, el passat novembre, el pressupost per 
aquest 2022 que serà, inicialment, de 298.688 €, un 
5% inferior al de l’any anterior.

De les inversions previstes, Ramon Padrós, al-
calde de Sant Martí, destaca el desplegament de la 
xarxa de fibra òptica, que al llarg d’aquest any està 
previst que arribi al nombre més gran possible de 
masies aïllades.

La segona gran inversió, tal com explica Padrós, 
és la construcció de la coberta de la pista poliespor-
tiva. Aquesta inversió, amb un pressupost final de 
155.028,29€, no està inclosa en el pressupost. Tal 
com declara Padrós, el finançament es farà a través 
del Pla General d’Inversions de la Diputació de Bar-
celona, que ja està aprovat, però que “no inclourem 
al pressupost fins que arribi, llavors farem una mo-
dificació del pressupost”.

Com detalla Padrós, al llarg d’aquest any es po-
drà licitar l’execució del projecte i començar les obres 
de la coberta, que tindrà un període de construcció 
d’aproximadament 4 mesos, tot i que no hi ha cap 
data concreta.// CFU

El Ple de l’Ajuntament de Lluçà va aprovar, el 
passat novembre, un pressupost de 345.878 € per 
aquest 2022.

L’alcaldessa de Lluçà, Glòria Colom, detalla algu-
nes de les inversions previstes per enguany, com la 
rehabilitació i adequació del Local Social de Santa 
Eulàlia i de l’Estudi de Lluçà. En el cas del Local 
Social, Colom explica que la rehabilitació passarà 
per la millora del soterrani i per garantir l’adaptació 
a la normativa vigent de locals d’usos diversos. En 
el cas de l’Estudi de Lluçà, la rehabilitació inclourà 
la millora del sistema de calefacció i la construcció 
d’una pèrgola a l’exterior, coberta de plaques foto-
voltaiques per fer el local energèticament autònom. 
La tercera gran inversió seran les obres del futur 
Centre d’Interpretació de la Transhumància, que 
s’ubicarà als baixos del Telecentre.

Una altra part de les inversions se centraran en 
la prevenció d’incendis a través de l’execució del Pla 
de Prevenció d’incendis, al qual enguany si afegirà 
un Pla de Prevenció en urbanitzacions, centrat a la 
urbanització Llocsa on en aquesta primera fase s’es-
ponjarà la massa forestal de la zona.// CFU

En el darrer Ple, l’Ajuntament de Sobremunt va 
aprovar el pressupost municipal per aquest pròxim 
2022, que serà de 411.630 €. Una xifra lleugerament 
inferior al del 2021, que va ser de 466.025 €.

Com en tots els municipis, la partida més elevada 
del pressupost és la que està dedicada a les inversi-
ons reals. A Sobremunt aquesta partida té una dota-
ció de 215.000 €. Albert Güell, alcalde del municipi, 
detalla les principals inversions com les destinades 
a potenciar les polítiques municipals d’habitatge. En 
aquest sentit, Güell explica que des del Consistori 
estan valorant diferents eines per tal de fer créixer 
el parc d’habitatge, com pot ser la compra directe 
d’habitatge o de sòl per part de l’Ajuntament, per 
després llogar-lo. 

També destaca les tasques de millora i adequació 
de l’entorn de la sala polivalent El Molí, així com la 
col·locació de plaques fotovoltaiques a la teulada.

Des del Consistori, al llarg d’aquest any, també 
crearan noves àrees de recollida de brossa per mi-
llorar la recollida selectiva al poble. I pel que fa la 
xarxa municipal d’aigua potable està previst que es 
canviïn la totalitat de comptadors.

Una de les altres partides de tot pressupost és la 
que fa referència a les despeses de personal, en el cas 
de Sobremunt aquestes han pujat vist l’any anterior, 
com explica Güell han augmentat la jornada del peó 
de brigada que passarà a ser completa.// CFU

L’Ajuntament de Sant Agustí va aprovar, al darrer 
Ple, el pressupost d’enguany que serà de 434.111,03 
euros, el que suposa una reducció de més del 30% 
en comparació al de l’any anterior. Aquest fet és ha-
bitual en municipis petits on gran part del finança-
ment arriba a través del PUOSC (Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya), entre altres subvencions. 
La major part de les inversions que s’han finançat a 
través d’aquest, es van incloure en el pressupost del 
passat 2021, i d’aquí ve aquesta diferència. Així i 
tot, la partida d’inversions per aquest 2022 del con-
sistori de Sant Agustí és de 183.122,76 €, el que re-
presenta més del 40% del total del pressupost.

Josep Pujol, alcalde del municipi, explica que les 
principals inversions d’aquest any seran per acabar 
les obres el carrer Camí de Casademunt i la tercera 
fase del carrer Sant Genís, que ja han començat.

Al llarg d’aquest any, també està previst que arri-
bi la connexió amb fibra òptica a les masies i cases 
més allunyades del poble. Aquesta és la segona fase 
d’una inversió que va començar l’any passat i que va 
fer possible la millora de la connectivitat de les ca-
ses que estaven més a prop de la carretera, tal com 
detalla Pujol. Des de l’Ajuntament també preveuen 
crear dues àrees descentralitzades per recollir les 
escombraries, una pel nucli de l’Alou i una pels dis-
seminats, fet que permetria treure els contenidors 
que hi ha a la carretera.// CFU

NOTÍCIES

Primera fase de les obres al Carrer Bonavista de Santa Creu.// F: AJ OLOST





Núm. 518

LaRella | 6

Després de la suspensió obligada de la Candelera, 
l’any passat, per culpa de la covid, enguany Perafita 
podrà tornar a celebrar la festa del cavall del Lluça-
nès. Els actes més tradicionals tornaran el cap de 
setmana del 5 i 6 de febrer a Perafita. Hi faltaran 
però, la majoria d’actes amb àpats populars, com 
l’esmorzar del dia 2 de febrer o el sopar del dissab-
te anterior a la festa. El que no hi faltarà, serà el 
tradicional passant de carruatges el diumenge 6 al 
migdia, o les curses de cavalls i rucs, la tarda del 
mateix dia.

De la programació, també en destaca enguany la 
demostració de doma natural, a càrrec de la jove Jor-
dina Baucells, o la tradicional mostra d’art al Niu, 
on es veuràn peces elaborades amb material reciclat 
entorn del món de l’hípica.

La sortida amb ruta amb cavalls pel Lluçanès, el 
concert al pavelló o l’espectacle infantil són actes que 
també figuren al cartell d’aquesta edició.

En petit comitè, l’associació de la Gent Gran del 
Remei presentarà un llibre que recull records i me-
mòries, majoritàriament amb imatges, de les seves 
activitats durant els seus 14 anys.

El que no hi figura serà l’obra de teatre del grup 
local La Trebinella, que malgrat treballar per fer-la, 
per Nadal van decidir deixar d’assajar per respon-
sabilitat col·lectiva davant la pandèmia, i posposar 
l’obra. Podeu consultar tota la programació a l’Agen-
da i a la contraportada.// PAT

CULTURA

Perafita, a 
punt per la 
Candelera
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Un dia d’aquests amb uns amics compar-
tíem, xerrant de l’emergència climàtica i de 
la crisi de materials, d’algunes estratègies 
d’adaptació a tots els canvis que estem vivint. 
Més enllà dels canvis absolutament necessa-
ris en l’àmbit polític que es necessitarien per 
transformar la manera de produir i consumir 
insostenibles que tenim com a societat, hi ha 
una realitat que no podem obviar i és que, hi 
ha canvis que ja estem patint en pròpia pell. 
Aquesta sequera interminable que estem 
patint aquest hivern i que ja arrossegàvem 
des de l’estiu, la pujada de preus de moltes 
matèries primeres com l’electricitat o els pro-
blemes de desproveïment en què s’ha trobat 
molta gent aquest Nadal, en són alguns dels 
exemples. Com que sembla que aquesta crisi 
ecosocial va a més, hem de generar estratè-
gies de resiliència i quin millor lloc que un 
territori com el Lluçanès per fer-ho.

Més enllà de l’adaptació de les nostres ca-
ses per fer-les més eficients, dels cultius per 
a aquest clima cada vegada més canviant, 
de trobar estratègies per a recollir l’aigua de 
pluja o retenir-la al sòl, de recuperar hortes 
i ramats per a augmentar la nostra sobira-
nia alimentaria com a territori, és important 
pensar en la resiliència social, en l’ajuda mú-
tua que pot facilitar-nos resoldre reptes en 
temps difícils.

Alguns exemples de resiliència tenen molt 
a veure amb el que històricament s’havia fet 
als pobles i comunitats, el fet de compartir, 
la cultura del comú. Una gran estratègia per 
no dependre del consum és recuperar el bon 
costum que un dia les dones sàvies de Sant 
Martí d’Albars m’explicaven; “quan tocava 
plantar patates anàvem de casa en casa i 
treballàvem juntes, quan s’havia de matar 
el porc cada casa tenia una eina diferent i 
les compartíem”. Quin sentit té que cada pis, 
cada casa, tingui un cargolador que fa servir 
7 vegades l’any, una trituradora de fusta que 
necessitarà 3 dies, una embaladora que fa 
servir durant dues setmanes a l’any? I si ho 
tornéssim a compartir?

I amb aquesta mateixa idea es pot pensar 
en les comunitats energètiques entre veïnes 
d’un edifici o d’un poble, cooperatives crea-
des per a fer compres col·lectives de plaques 
solars i compartir-ne la despesa, la gestió i 
els beneficis. Una gran idea davant de l’abús 
que s’està patint per part de les companyies 
elèctriques, no trobeu?

En aquesta mateixa línia, en transformar 
la cultura individualista, hi ha iniciatives 
com la cistella de la Xella, en la que es com-
parteixen i es potencien productores de pro-
ximitat; tots aquests grups que s’han creat 
per a compartir viatges a Vic, a Barcelona o 
entre pobles, per organitzar-nos entre famí-
lies per a portar els infants als extraescolars.

 Recuperem la cultura d’allò comú.//

Ariadna
TREMOLEDA PANYELLA

D’allò comú

LA COLUMNAFarrés cedeix la primera posició del Dakar

L’olostenc Gerard Farrés ha 
acabat en segona posició el Ral-
li Dakar 2022 en la categoria de 
T4-SSV, la categoria dels buguis. 
Farrés i el seu copilot, Diego Or-
tega, van disputar una prova 
excel·lent, amb molta regularitat, 
fins a aconseguir la primera posi-
ció a la classificació general el dia 
abans de finalitzar el ral·li.

Tot i això, Farrés disputava la 
prova amb l’equip Can-Am Fac-
tory South Racing, que tenia per 
líder i aposta d’aquesta edició el 
pilot d’Estats Units, Austin Jo-
nes. Per aquest motiu, l’equip 
li va demanar a l’olostenc que 
li cedís el lideratge al seu com-
pany d’equip. Farrés va acatar 
les ordres i un quilòmetre abans 
de finalitzar la prova, va aturar 
el seu vehicle durant 5 minuts, 
temps suficient perquè el seu 
company d’equip assolis la vic-
tòria d’aquest Dakar. El resultat 
final de Gerard Farrés va ser la 
2a posició a 2 minuts i 37 segons 
del seu company.

Malgrat la renúncia de gua-

OLOST
Per_ Pol Asensi Turigas

nyar el Dakar, Farrés s’ha mos-
trat orgullós del paper que han fet 
enguany. També recorda que ell 
fa just tres mesos encara no sabia 
si podia disputar aquesta prova, i 
agraeix a l’equip l’oportunitat de 
córrer i fer de motxiler a Austin 
Jones. A més, tal com ha revelat 
fa pocs dies, aquest bon paper en 
aquesta edició assegura a Farrés 
a disputar el Dakar 2023. Aques-
ta 2a posició de Farrés se suma al 
palmarès on ja hi consta una una 
2a posició en la mateixa categoria 
el 2019, i una 3a posició en motos 
l’any 2017. Farrés ha corregut el 
Dakar un total de 14 vegades.

ROSA ROMERO
Rosa Romero, de Santa Maria 

de Merlés, que enguany feia de 
copilot de Pedro Peñate damunt 
d’un Bugui, ha assolit la 14a po-
sició de la classificació general.

NANI ROMA
El veí de Santa Maria de Mer-

lès, Nani Roma, aquest no ha es-
tat el seu millor Dakar. Després 
d’un accident a la quarta etapa, 
que el va deixar molt enrere, i 
amb el seu copilot Dani Haro 
amb una costella trencada, van 
poder acabar la prova a la 52a 
posició.//

L’olostenc, que va fer una carrera exel·lent, va renunciar a la victòria pels 
acrods amb l’equip. Aquest gest li assegura la participació a la prova el 2023

Farrés abraçant el seu company d’equip, Austin Jones, al finalitzar el Dakar 2022.// F: @mchphotocz
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CROSTRADICIÓ ESCACS

Aniol Clavell es proclama 
subcampió de Catalunya

Joan Molas convidat 
d’honor als Tonis

Tres equips de Sant Boi a 
la Lliga Catalana d’Escacs 

El president dels Carreters del Lluçanès, Joan 
Molas Rifà, ha estat el Convidat d’Honor dels To-
nis de Taradell d’enguany, en reconeixement pels 
més de 25 anys que fa que hi participa al capda-
vant de l’entitat lluçanenca. “La seva participació al 
passant és tota una tradició i esperem que aquesta 
col·laboració sigui per molts anys més”, van expli-
car des de l’organització en el moment d’atorgar-li 
la distinció, el dia 15 de gener.// FVC

El jove santboienc Aniol Clavell va quedar sub-
campió del 103è Campionat de Catalunya de Cros 
Sub18, disputat a Santa Cristina d’Aro el passat 16 
de desembre.

Amb aquesta victòria, el jove de Sant Boi, que 
competeix amb el Club Atlètic Granollers, es va 
assegurar una plaça a l’equip català, per competir 
al Campionat d’Espanya d’autonomies, que se cele-
brarà a Getafe aquest març.// MGC

La competició per excel·lència dels escacs a Ca-
talunya, que va arrencar el passat cap de setmana, 
compta aquest any amb tres equips de Sant Boi de 
Lluçanès. Els equips competeixen a Primera provin-
cial, Segona provincial i un equip a Sub-12, categoria 
on només hi ha 20 equips.

Aquest diumenge se celebrarà la segona jornada 
de la Lliga i els tres equips de Sant Boi jugaran a 
casa. Al Centre s’hi aplegaran els jugadors locals i vi-
sitants per jugar els 14 taulers de la jornada.// CFU

Aniol Clavell l’esquerra amb el dorsal 200. // F: @CAGRANOLLERSJoan Molas, quart per l’esquerra. // F: CARRETERS DEL LLUÇANÈS
El Sub-12 jugant a Montornès. // F: @CESBLLUCANES

AcontraCORrent
Sant Feliu Sasserra

Montse Boladeras
Presidenta d’ERC de Prats

Des de l’associació Acontra-
CORrent i la Colla volem fer 
públic que l’import total que es 
va recollir el dia del concert en 
homenatge al Benji va ser de 
1.962,55€. Aquests ja estan des-
tinats a l’Institut de Recerca de 
l’Hospital Vall d’Hebron per con-
tinuar avançant en la investiga-
ció biomèdica en la recerca de 
cardiopaties congènites. 

Volem expressar el nostre agra-
ïment a totes les persones que hi 
vau assistir, a les que hi vau col-
laborar a través de la fila 0 i a 
tothom qui va posar el seu granet 
de sorra per fer-ho possible.

També volem donar les gràcies 
molt especialment a Q-fois per 
la seva ajuda incondicional i a 
l’Ajuntament de Sant Feliu per 
facilitar-nos tant les coses.//

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).

Vivim amb inseguretat econò-
mica, física i social que provoca 
por individual i col·lectiva i que 
no ens ha d’impedir fer servir la 
intel·ligència aplicant el sentit 
comú al nostre dia a dia.

Cal ser prudents en salut però 
treballar pel present i pel futur. I 
el futur són també el jovent, que 
de cop i volta s’ha trobat que la 
seva vida era, en el millor dels 
casos, només estudis i família. És 
per això que ja l’any passat vam 
presentar una proposta per vet-
llar per la seva salut emocional, o 
el passat Nadal vam demanar im-
mediatament a l’Equip de Govern 
que, adaptat a les circumstàncies, 
de la mateixa manera que s’ha-
via fet en la majoria de franges 
d’edat, es busquessin alternati-
ves per ells i elles als actes i ce-
lebracions de les festes de Nadal 
a Prats; i es reunís, es demanés i 
es proposés al jovent contraofer-
tes a les activitats que fins fa un 
parell d’anys eren habituals en 
aquestes dates. No era complicat, 
només faltava una mica d’empa-
tia i posar-hi ganes, prova n’és i 
ho celebrem, els actes de la Festa 
Major. No en traiem res de mirar 
cap a una altra banda i deixar que 
les coses passin fent veure que no 
ens n’adonem, sempre que no ens 
molesti. 

L’AMIC, l’entitat referent que aplega 475 mit-
jans de premsa en paper i digital de tots els ter-
ritoris de parla catalana, vol manifestar la preo-
cupació de tot el sector per l’increment desorbitat 
dels preus de les matèries primeres, especialment 
del paper que en només un any ha patit un incre-
ment que supera el 70%. 

Aquest increment arriba després de gairebé dos 
anys de greu crisi sanitària, social i econòmica 
en què les empreses periodístiques, sobretot de 
proximitat, han hagut de treballar en condicions 
difícils, doblant els esforços per fer arribar infor-
mació constant a la ciutadania. I, per altra banda, 
han vist disminuir els seus ingressos publicitaris 
pel fet que els seus anunciants naturals; comerç, 
restauració i empreses de serveis, també pateixen 
una situació econòmica molt difícil.

Una pujada que afegida a la resta de costos com 
els de l’energia, perjudica greument el sector de 
periòdics, la majoria de distribució gratuïta; in-
crements impossibles d’aplicar als nostres anun-
ciants. L’Associació de Mitjans d’Informació i Co-
municació, a banda de manifestar aquest malestar 
i fer una crida a la indústria paperera perquè 
moderi aquests augments difícils d’assumir, de-
mana per part de la ciutadania i de les empreses 
anunciants, que es valori un producte que des de 
les diverses empreses editorials, distribuïm com a 
element de servei informatiu, de cohesió i d’arrela-
ment ciutadà.// AMIC / LARELLA

Fer poble també en 
temps de pandèmia. 
Jovent i comerç

L’increment del 
preu del paper

Potser és moment d’extreure co-
ses positives d’aquests gairebé dos 
anys de pandèmia i donar al jo-
vent l’oportunitat de dissenyar un 
model d’oci, no només, encara que 
també, nocturn. La creació d’una 
Taula sobre oci, canalitzada per 
la comissió de festes, on pogués-
sim escoltar les seves inquietuds 
podria ser una opció on, a més, 
estaríem fomentant una cultura 
participativa amb joves proactius, 
compromesos i crítics. Només els 
hem de facilitar les eines i espais 
perquè puguin organitzar-se.

En un altre àmbit, però també 
sobre aquestes festes, pensem que 
és primordial tornar a programar 
activitats on tenim el comerç, no 
en espais tancats que deixen el 
poble buit. Ajudar l’activitat eco-
nòmica, mantenir i impulsar el 
comerç i l’hostaleria és mantenir 
Prats viu.

Anàleg a la idea que proposem 
pel jovent ho és el Pla de Dinamit-
zació econòmica que venim recla-
mant des de l’inici de legislatura. 
Es tracta de dotar-nos d’un marc 
on actuar amb sentit, planificar, 
quantificar i també comprovar si 
els ajuts i/o subvencions que s’ofe-
reixen són efectius.  Passats dos 
anys i mig  d’aquesta legislatura 
i a només un i mig de la propera, 
si hi ha cap intenció de l’Equip de 
govern d’aprovar-lo, fins ara no 
l’hem vist.

Seguim.//
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Inici d’any impecable pel futbol sala

El tercera comença a trobar la recepta

El Club Futbol Sala Prats no 
està per romanços. I sinó que ho 
preguntin als jugadors del Sant-
vicentí i del Castellterçol, els ri-
vals que ha superat l’equip pra-
denc durant el mes de gener. La 
visita a Sant Vicenç de Montalt 
va donar el tret de sortida al nou 
any, i els visitants la van superar 
amb nota. Tot i que el marcador 
final pot semblar el contrari (4-
6) el cert és que els blaugranes 

El sènior masculí del F.C. Pra-
denc passa per un bon moment, 
i el calendari convida a un cert 
optimisme.  Després d’un cap de 
setmana sense partits ni del mas-
culí ni del femení per casos de 
Covid, la competició es va repren-
dre amb normalitat durant el cap 
de setmana de la Festa Major de 
Sant Vicenç de Prats de Lluçanès. 
De fet, coses del destí, els juga-
dors de Roger Roma va haver de 
viatjar el mateix dissabte 22 fins 
a Sant Vicenç de Torelló. No obs-
tant, la festa no va ser completa 
perquè, tot i avançar-se al mar-
cador a l’inici de la segona mei-
tat gràcies a una diana de Jordi 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

van tenir el control durant bona 
part del matx, ja que els locals 
van anar sempre al darrere en el 
marcador. El jugador més inspi-
rat va ser Bernat Bujons, que va 
anotar un pòquer de gols, mentre 
que la golejada la completarien 
Damià Riba i David Solanich. 
En el segon desplaçament con-
secutiu, els jugadors del club 
blaugrana tampoc van tenir mi-
raments amb el Castellterçol 
(4-8), que va veure com els visi-
tants els endossaven vuit gols 
a la seva pista. Els locals, però, 
van plantar cara a la primera 

Camprubí, els jugadors del Pra-
denc no van saber tancar el partit 
i van acabar encaixant l’empat 
a falta de pocs minuts pel final. 
Era el segon empat consecutiu 
fora de casa amb un altre gol re-
but a l’últim quart d’hora de joc.  
Tot i l’ensopegada, les coses can-
vien quan l’equip juga a casa 
davant la seva gent. El passat 
dimarts 25 a quarts de nou del 
vespre es disputava a Prats el par-
tit endarrerit contra la J.E. Santa 
Eugènia. El fred no va frenar els 
locals, que van disposar de bones 
ocasions per obrir la llauna du-
rant els primers 45 minuts, però 
sense encert de cara a porteria. A 
la represa, però, només van haver 
de passar dos minuts perquè Tià 
Corbalan anotés el primer dels 

meitat, ja que van posar-se per 
davant (2-1) al desè minut de 
partit. A partir d’aquí, vendaval 
encapçalat per Bernat Bujons, 
Guille Borralleras i David So-
lanich, tots tres amb un doblet, 
a més d’Isaac Basagaña i Da-
vid Chacón amb un gol cadascú.   
Ara els blaugranes no tenen 
partit fins el dissabte dia 5 
de febrer a Premià de Dalt. El 
primer partit del 2022 a casa,que 
s’havia de jugar aquest dissab-
te dia 29, s’ha ajornat i a hores 
d’ara encara no té data per dis-
putar-se.// XVA

Èxit absolut de l’àlbum 
de cromos del Pradenc

Sant Feliu vol que torni 
a rodar la pilota

blaugranes. Un gol que feia jus-
tícia al que s’havia vist durant 
el primer temps. I n’haurien po-
gut arribar més perquè la segona 
meitat va ser un domini absolut 
dels pradencs. Tot i no convertir 
cap de les jugades clares de pe-
rill, els locals es van quedar els 
tres punts i van fer bo l’1-0 acon-
seguit a l’inici de la segona part.  
Ara l’equip mirarà d’aprofitar 
l’empenta d’aquesta victòria 
per sumar els propers 6 punts 
en els dos partits que jugarà de 
forma consecutiva al Municipal 
de Prats. El primer, si no hi ha 
cap imprevist pel Covid, arriba 
aquest diumenge, 30 de gener, 
amb la visita del C.E. Navàs ‘B’ a 
les 16:30h. El segon, que donarà 
el tret de sortida a la segona vol-
ta, serà enfront la U.E. Tona ‘B’ 
el diumenge 6 de febrer, també a 
Prats i a la mateixa hora.

EL SÈNIOR FEMENÍ, 
DE GOLEJADA EN GOLEJADA
Les jugadores de Makanaki van 

passar per sobre del Lliçà de Vall 
guanyant per 4 gols a 0 al Muni-
cipal de Prats, que cada dia suma 
més espectadors al futbol feme-
ní. Un partit molt plàcid per les 
locals, que van celebrar la Festa 
Major amb una nova exhibició en 
atac i en defensa. Amb els gols 
d’Albera Bonet, Judit Lozano, 
Maria Bartrons i Judit Fumanya, 
l’equip pradenc es col·loca en se-
gona posició amb dos partits pen-
dents, un dels quals serà al camp 
del líder, ara a 6 punts de les 
blaugranes. La visita de l’Alt Ber-
guedà (dimecres 26) i el desplaça-
ment a Badia del Vallès (dissabte 
29) són els pròxims obstacles per 
unes jugadores que només conei-
xen la victòria en aquest 2022.//

Les jugadores del Pradenc lluint l’àlbum. // F: FCP

L’equip, en una imatge d’arxiu. //

Els jugadors celebrant el gol. // F: FCP

Jugadores del FCP Femení. // F: FCP

L’equip femení continua golejant (4-0 contra el Lliçà de Vall) a  
l’espera de poder disputar els dos partits aplaçats per la pandèmia 

Una nova junta directiva vol reactivar el futbol 
al Municipi deu anys després del cessament de la 
seva activitat. De moment el projecte es troba en 
fases inicials, però des del C.E. Sant Feliu Sasserra 
avisen que “hi haurà notícies aviat” . Ho van anun-
ciar en una publicació al seu compte d’Instagram, 
on també deixen clares les seves intencions: “Tor-
nem! Amb més ganes de futbol i il·lusió que mai!” . 
El Club Esportiu Sant Feliu Sasserra és un històric 
del futbol territorial. De fet, fa 14 anys van aconse-
guir una gesta a l’abast de molt pocs, quedant cam-
pions de 1a territorial i pujant a Preferent. A més, 
aquell mateix any també van aconseguir derrotar el 
C.E. Sabadell, llavors equip de 2a B, eliminant els 
arlequinats de la Copa Catalunya. Durant la tem-
porada a Preferent, al Municipal de Sant Feliu hi 
va debutar com a entrenador l’ex tècnic de l’Espa-
nyol, el Surienc David Gallego, actual entrenador 
de l’Sporting de Gijón.// XVA

Una vegada més, el club blaugrana ha apos-
tat per la creació d’un àlbum de fotos de tots els 
equips que conformen l’entitat pradenca. Des de 
la posada a la venda dels exemplars, la respos-
ta ha estat massiva a tots els pobles on hi ha 
punts de venda: Prats (Cal Lila, Infoactiva’t, 
Forn J.Bruch), Olost (L’Estanc) i Sant Feliu (Tot 
i Més). Des del Club també s’ha portat a terme 
un sorteig a través del seu compte d’Instagram, 
amb un premi de 20 sobres de cromos pel gua-
nyador. No és la primera vegada que des del club 
s’impulsa aquesta iniciativa. Durant la tempo-
rada 1997-1998 es va crear el primer àlbum, i 
fins dotze anys després no se’n va distribuir la 
segona edició. La idea és poder donar a conèi-
xer els jugadors i les jugadores que llueixen la 
samarreta blaugrana per tota la comarca.// XVA

Els blaugranes han guanyat els dos partits que han disputat aquest 2022, 
tots dos fora de casa i sumant 14 gols a favor 
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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.

 DISSABTE 29 DE GENER 

OLOST_ PRESENTACIÓ DE LA CO-
MUNITAT ENERGÈTICA d’Olost i 
Santa Creu. A les 6 de la tarda al 
Centre Cívic.

SANT FELIU SASSERRA_ ACTIVI-
TAT DEL CALENDARI del Consorci 
del Lluçanès 2022. Visita guiada 
al Centre d’Interpretació de la 
Bruixeria de Sant Feliu Sasserra. 
A les 10 del matí.

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 DIMECRES 2 DE FEBRER 

PERAFITA_ DIA DE LA CANDELERA

 DIJOUS 3 DE FEBRER 

PERAFITA_ LA CANDELERA. TAST 
del Cafè del Mig. A les 9 del vespre.

 DISSABTE 5 DE FEBRER 

PERAFITA_ LA CANDELERA. SOR-
TIDA DE LA RUTA amb cavalls pel 
Lluçanès. A les 10 del matí al pa-
velló. ESPECTACLE INFANTIL “Una 
carretada de contes”, a 2/4 d’11 del 
matí al pavelló. DEMOSTRACIÓ DE 
DOMA NATURAL a càrrec de Jor-
dina Baucells, a les 12 del migdia 
al pavelló. CAMPIONAT LOCAL DE 
BOTIFARRA, a les 3 de la tarda al 
local del Niu. CONCERT amb Or-
gue de gats, a les 7 de la tarda al 
pavelló.

PRATS DE LLUÇANÈS_ DIADA DE 
SANTA ÀGATA

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

comunicaciolarella@gmail.com

 DIUMENGE 6 DE FEBRER 

PERAFITA_ LA CANDELERA. FIRA 
de la Candelera, durant el matí a 
la plaça Sant Antoni. INAUGURA-
CIÓ DE LA MOSTRA D’ART a càrrec 
d’Aleix Fontserè, a les 10 del matí 
al Niu. BENEDICCIÓ A SANT AN-
TONI I MISSA, a les 11 del matí a 
l’església. PASSANT DE CARRUAT-
GES I CERCAVILA pels carrers del 
poble, amb l’actuació dels Xivartis-
tres (la banda de l’escola Heurom) 
i la Banda de l’EMAL, a partir de 
2/4 de 12 del migdia pels carrers 
del poble. SARDANES a càrrec de la 
cobla Berga Jove, a la 1 del migdia 
a la plaça Sant Antoni. CURSES DE 
CAVALLS I RUCS, a les 4 de la tar-
da al camí de Can Carbó.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TA-
LLER DE FOTOGRAFIA amb Emili 
Vilamala. Cal inscriure’s a l’Ajun-
tament. També es farà els dies 13 
i 20 de febrer. A les 7 del matí da-
vant l’Ajuntament.

LA VINYETA, per Subi



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

> Gerocultor/a a residencia d’avis de Sant Boi de Lluçanès. Jornada com-
plerta, no substitució. Horari  de matins. T.: 687 08 30 81 (R518/01)

> Cuiner/a a residencia d’avis de Sant Boi de Lluçanès. Dos dies a la setmana 
(20h/setmanals) amb possiblitat d’ampliació a jornada complerta amb fie-
nes de neteja. No substitució. Horari  de matins. T.: 687 08 30 81 (R518/02)

> Al Café del Mig busquem una persona per treballar a la cuina els caps de 
setmana. T.: 93 853 00 51 (R518/03)

ENCANTS

ES VEN
 » 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 consultar. T.: 679 38 45 70 (R517/06)

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

 » PIS al centre de Prats: 122m2, 4 habitacions, 2 banys, 2 menja-
dors/salons, balcó ascensor i parking. 120.000 € negociables.  
T.: 679 687 754 (Antònia) (R518/02)

 » CINTES de cassette de tot tipus de música a molt bon preu, gairebé 
regalades. T.: 657 56 24 03 (R518/01)

 » 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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EL TEMPS / LA RECEPTA

INGREDIENTS 
(Per a 4 persones) 

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 12 al 25 de gener

EL RECEPTARI de @Cookissim

I s’en va poder veure una de negra.//F: EMILI VILAMALA El fred ha arribat, i el Sorreig ja és glaçat.//F: JOSEP MARTÍNEZ CASTROAquests dies les cigonyes han fet parada a Olost//F:  QUETA BUXÓ

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

12 9.3 -2.9 0.0 9.2 -1.7 0.0 8.4 0.0 0.0 13.0 -3.1 0.0 8.7 -0.2 0.0
13 11.7 -6.0 0.2 12.2 -4.9 0.0 12.6 -1.1 0.0 14.0 -7.7 0.0 13.4 -1.1 0.0
14 10.5 -6.8 0.0 10.7 -4.3 0.0 9.9 -1.0 0.0 13.4 -8.3 0.0 10.6 -0.9 0.0

15 10.2 -7.6 0.0 10.6 -5.7 0.0 10.3 -2.1 0.0 14.1 -9.2 0.0 11.5 -2.6 0.0

16 11.7 -7.9 0.0 11.2 -6.1 0.0 10.9 -0.8 0.0 14.8 -10.1 0.0 11.8 -1.2 0.0
17 11.6 -7.0 0.0 11.1 -5.0 0.0 11.4 -0.8 0.0 14.4 -9.2 0.0 12.2 -0.8 0.0
18 11.9 -6.6 0.0 11.8 -5.4 0.0 12.9 -0.7 0.0 14.2 -9.1 0.0 13.4 -0.3 0.0
19 9.3 -5.7 0.0 9.5 -3.5 0.0 8.8 -0.6 0.0 12.3 -7.2 0.0 9.6 -1.8 0.0
20 10.7 -3.9 0.0 10.1 -2.9 0.0 9.1 -0.8 0.0 13.2 -5.1 0.0 9.7 -1.1 0.0
21 2.8 -5.4 0.2 1.8 -4.1 0.0 2.8 -1.9 0.0 6.0 -7.1 0.0 4.4 -2.8 0.0
22 6.1 -5.6 0.0 7.0 -3.9 0.0 7.5 -2.9 0.0 9.7 -8.4 0.0 8.2 -2.8 0.0
23 10.6 -6.4 0.0 10.5 -4.5 0.0 9.8 -1.2 0.0 14.2 -8.2 0.0 10.5 -1.6 0.0
24 11.2 -5.0 0.0 11.1 -3.3 0.0 10.2 -1.2 0.0 14.3 -7.2 0.0 11.1 -1.8 0.0
25 13.1 -5.8 0.2 12.7 -4.2 0.0 12.1 -0.4 0.0 15.0 -8.0 0.0 13.1 0.1 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 25 de gener 15.0

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ_ 16 de gener -10.1

Morro de bacallà confitat amb patata i xips de carxofa
Tallar les cabeces d’all per 

la meitat. Confitar les cabeces 
d’all en un cassó amb oli d’OVE 
(per confitar només cal tenir el 
foc baix, sense que bulli, a uns 
60º/70º).

Afegir els morros de bacallà al 
cassó d’oli i deixar confitar du-
rant uns 5-10 minuts (dependrà 
del gruix del bacallà). Escórrer 
bé el bacallà.

Posar en un bol un raig de l’oli 
de confitar, i la patata bullida 
amb una mica de l’aigua de la 
cocció.Triturar amb l’ajuda d’un 
braç elèctric. Cal jugar amb l’ai-
gua de la cocció i l’oli del confit 
per fer el cremós de patata al 
gust. Salpebrar el puré al gust.

Pelar les carxofes i obrir-les 
per la meitat per treure el borris-
sol. (Si no es fan immediatament, 
cal submergir els cors de carxofa 
en aigua freda i julivert o llimo-

na perquè no s’occidin). Tallar les 
carxofes ben fines.

Posar oli en una paella a escal-
far. Fregir les carxofes fins que 
quedin ben daurades.

Emplatar el cremós de patata 
amb el taco de morro de bacallà a 
sobre. Incorporar les xips de car-
xofa i, si es vol, s’hi poden afegir 
uns punts de salsa romesco (po-
deu trobar la recepta de la salsa 
romesco a l’edició anterior de La 
Rella).

EL PRODUCTE
Al delta del Llobregat, el cultiu 

de carxofa apareix documentat 
per primera vegada al s. XVI. La 
carxofa ofereix la màxima qua-
litat quan es consumeix poques 
hores després d’haver estat co-
llida. És per això que la carxofa 
del Prat es comercialitza seguint 
les determinacions del distintiu 

El bacallà 
és una de 

les fonts de 
proteïnes més 

sanes que 
es coneix

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 0.6

PRATS 0.0

SANT BOI 0.0

ORISTÀ 0.0

ALPENS 0.0

“Producte Fresc del Parc Agra-
ri”, que garanteix un temps i una 
distància mínims entre la collita 
i el seu trasllat fins al consumi-
dor. El clima suau, amb l’acció 
del vent que baixa pel riu Llo-
bregat, combinat amb les brises 
marines fan que la Carxofa Prat, 
cultivada al Parc Agrari del Baix 
Llobregat, presenti unes caracte-
rístiques immillorables: fresca, 
intensa, gustosa, suau i poc as-
pre al paladar.//STV

 »4 tacos de morro de baca-
llà (uns 800 gr)
 »1 l d’oli d’OVE
 »3 o 4 patates Kennebec
 »3 cabeces d’alls
 »5 o 6 carxofes del Prat
 »Sal i pebre
 »Salsa romesco (opcional)

PAS A PAS
Pelar i tallar les patates. Bullir 

les pells del bacallà en un cassó 
amb aigua. Treure les pells del 
bacallà bullides i aprofitar l’ai-
gua per bullir-hi les patates.Bu-
llir les patates uns 20 minuts.




