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Arimany explicant el projecte en el marc de la jornada de la Diputació a Olost.// F: DIBA

La Diputació vol instal·lar caixers als 
municipis de menys de 5.000 habitants

El Centre Cívic d’Olost va aco-
llir, el passat dijous 17 de febrer, 
la presentació de diferents pro-
jectes que impulsa la Diputació 
de Barcelona per fomentar la 
cohesió territorial, com el nou 
projecte per instal·lar caixers au-
tomàtics als municipis de menys 
de 5.000 habitants. El diputat 
d’Innovació, Governs Locals i Co-
hesió territorial, Josep Arimany, 
va ser l’encarregat de presentar 
aquest projecte en el marc de la 
jornada “Afrontant els reptes del 
despoblament des de la cohesió 
territorial” celebrada al munici-
pi.

Arimany va qualificar de “si-
tuació molt greu” la manca de 
caixers i va recalcar que l’objec-
tiu de la Diputació era “ajudar 

als municipis que tenen aquesta 
manca de serveis”. L’ens preveu 
destinar un milió d’euros anu-
als per finançar aquestes instal·
lacions i estudia com els ajunta-
ments interessats participaran 
en el cost d’aquest projecte.

A la jornada també hi van as-
sistir el president del Consorci i 
alcalde d’Oristà, Marc Sucarrats, 

i l’alcalde d’Olost, Josep Maria 
Freixanet que, juntament amb la 
directora de Creacció, Núria Ma-
cià, van participar en una taula 
rodona sobre la desaparició dels 
oficis tradicionals. Durant tot el 
dia hi va haver diferents ponèn-
cies i debats amb experts i polí-
tics vinguts de diferents llocs de 
la província de Barcelona.//

Joan i Ramon Marsó conduint el programa dels Mansos.// F: CATRADIO

El Pugrama dels Mansos, d’Olost a Catalunya Ràdio

Els germans Ramon i Joan 
Marsó porten el seu humor ir-
reverent i absurd a Catalunya 
Ràdio. El nou podcast dels olos-
tencs, que es pot veure i escoltar 
a través de la web de l’emissora, 
estrenarà un capítol nou cada 
dilluns fins al 13 de juny. En to-
tal 20 programes on els germans 
Marsó estaran acompanyats de 
col·laboradors molt especials i 
on, cada setmana, un convidat 
s’avindrà a respondre el peculiar 
qüestionari dels Mansos.

Els Mansos neixen als anys 
noranta a Ràdio Pista i dos anys 
després es van traslladar a Ràdio 
Manlleu on van continuar fins al 
2007. Va ser durant aquesta eta-
pa que van guanyar el 1r Premi 
Ràdio Associació de Catalunya 
2005, en l’apartat d’Innovació, 
per l’espai “Els mansos al Turó 
de l’Home” (2005). El 2020 van 
reprendre l’activitat en un for-
mat podcast i, com explica Ra-
mon Marsó, “un bon dia ens va 

COMUNICACIÓ

trucar en Santi Faro de Catalu-
nya Ràdio i aquí estem”.

Cada Pugrama té 7 seccions fi-
xes, com la gramàtica parda, les 
conyjugacions, l’inglès o les refle-
xions, un espai on cada setmana 
un especialista debat amb el pro-
fessor Precfeser sobre un tema 
d’interès general, com pot ser 
el bram de l’ant. Entre aquests 
especialistes destaquen el Dr 
Quedem Aixins (Jordi Pascu-
al), la Hellen Tendido (Juanma 
Pozuelo) i el Sr. Robert Mitxum 
(Robert Juvé), la majoria vinguts 
d’Olost.

El Qüestionari dels Mansos és 

una altra secció fixa, on amb el 
suport de Catalunya Ràdio, han 
pogut escollir persones d’àmbits 
molt diferents que s’han avingut 
a respondre un qüestionari poc 
habitual. Les premisses són cla-
res, cap d’ells sap què se’ls dema-
narà o saben que no hi haurà cap 
mena d’interlocució amb qui els 
hi fa. De moment s’hi han atrevit 
el poeta Víctor Sunyol, el pallas-
so Tortell Poltrona, el músic Pep 
Poblet i en Pere Tantinyà de la 
Fura dels Baus i molts d’altres, 
que com ens explica en Ramon 
“s’han avingut al joc i han entrat 
en aquest univers manso”.//

Mor una jove de la 
Guixa en un accident a 
l’Eix del Lluçanès 

Accident mortal el passat dissabte 19 de febrer al ves-
pre al punt quilomètric 15 de la C-62, entre Santa Creu i 
Prats. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 19.09 
hores, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. 
Per causes que encara s’estan investigant, es va 
produir una col·lisió amb envestida lateral en-
tre una furgoneta i un turisme. Com a conse-
qüència de l’accident, la conductora del cotxe, C. 
M. F., de 28 anys i veïna de la Guixa, va morir.  
El passatger davanter del turisme i el conductor de 
la furgoneta, que va donar positiu en el test d’alco-
holèmia, van resultar ferits menys greus i van ser 
traslladats a l’hospital de Vic. Arran de la incidèn-
cia, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Es-
quadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generali-
tat, que van realitzar tasques d’excarceració, i tres 
ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques. 
La carretera C·62, l’Eix del Lluçanès, va estar to-
talment tallada fins a un quart d’onze de la nit. 
Amb aquesta víctima, són 20 les persones que han 
mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària 
interurbana de Catalunya.//Red.

SUCCESSOS

El Lluçanès reivindica 
el 8 de març

En motiu del 8 de març, el Consorci del Lluçanès 
proposa el cicle de tallers “Descobrim-nos. Una mi-
rada a través de l’expressió corporal” que consta de 
quatre tallers, de percussió corporal, expressió tea-
tral, biodansa i fotografia com a eina de d’autodes-
cobriment i exploració de la identitat i la relació amb 
el propi cos. El dissabte dia 5 es farà una caminada 
que sortirà des de la Casa de la Rocatova i arribarà 
fins a la Bauma de les Heures de Perafita i clourà 
amb un recital poètic a càrrec d’Olza Olzeta. 

Els diferents municipis del Lluçanès presenten 
una programació pròpia amb diverses activitats, 
xerrades i tallers durant el mes de març en motiu 
del dia de la dona treballadora. També, s’il·luminarà 
la façana dels ajuntaments i es penjaran pancartes. 

La Fetillera, col·lectiu feminista del Lluçanès, 
s’adhereix a la campanya impulsada per Feministes 
Anticapitalistes dels Països Catalans encapçalada 
pel lema “Molt per defensar, molt per avançar. Fe-
minisme avui i sempre” i proposa una sèrie d’activi-
tats emmarcades dins d’aquesta data.

Per la seva banda, els i les alumnes de l’Institut 
Castell del Quer han organitzat una caminada soli-
dària per recaptar fons per la campanya “Quilòme-
tres de Solidaritat” de l’organització Save the Chil-
dren, que pretén impulsar projectes per a la millora 
de la qualitat de vida dels infants en situació de vul-
nerabilitat dels països africans.//NSM

COMMEMORACIÓ

OLOST
Per_ Carolina Font Usart

OLOST
Per_ Carolina Font Usart
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 Jo havia vist, a casa d’un oncle meu, 
una fura que servia per fer sortir els co-
nills del cau quan els anaven a caçar. 
Aquella feristela ondulant era un mis-
teri amagat en una gàbia al racó de sota 
l’escala. De canalla, de tant en tant, 
l’anàvem a mirar. Ara de poc, un dia pel 
carrer, vaig veure una noia tota cofoia 
que duia una fura a coll. Fa anys algú 
en feia caminar una amb una corretja 
per les voreres de Praga; en veure-ho 
vaig suposar que era part de la sofisti-
cació d’aquella ciutat. I de l’elegància 
natural de les fures. Les seves parentes 
mosteles, igual que els gorjablancs o fa-
gines, són enemigues del galliner, més 
aviat nocturnes i esmunyedisses, per 
això encara semblen més enigmàtiques. 
La paraula feristela inclou aquestes i 
altres bèsties del bosc, també les fures 
boscanes (en greu perill d’extinció) i no 
sé si igualment la fura domèstica, que 
conviu amb els humans ja dels temps 
dels egipcis i a Europa es fa servir per 
caçar des del segle X. Avui a Catalu-
nya encara es caça amb fura, amb un 
permís especial. L’instint dels animals, 
però, no sap res de permisos. Ni de tela 
de galliner.  

També hi ha les salvatgines: Cérvols, 
isards, porcs senglars i altres bèsties 
que viuen al bosc, especialment les que 
són objecte de caça, segons el dicciona-
ri.  En canvi la feristela és l’animal sal-
vatge petit, com la guineu, la mostela, 
etc. Els avis ens avisaven que després 
d’una mossegada de mostela no hi ha-
via temps d’encendre una candela, i la 
canalla pregàvem per no trobar-ne cap. 
La mossegada de mostela no és mortal, 
però les fantasies de la gent i els jocs 
lingüístics alimenten aquests i altres 
equívocs. No hi entenc de salvatgi-
nes, mai he anat a caçar amb fura, ni 
m’ha mossegat cap mostela. M’agrada 
trobar bèsties per boscos i camps, o de 
nit quan s’esquitllen per la vora de la 
carretera. I m’agraden les paraules. Fa 
unes setmanes, vam estar parlant del 
terme feristela amb un caçador que es 
diu Jordi i vaig pensar que en podria fer 
una columna. Aprofitaria per refrescar 
la paraula. Perquè primer les paraules 
entren en desús, després desapareixen 
i, amb elles, desapareix aquell matís de 
la vida que representaven.//

Ramon
ERRA MACIÀ

Feristeles 
i misteri

LA COLUMNASe senyalitzaran 240 quilòmetres 
de camins i senders del Lluçanès

El Consorci del Lluçanès ha 
presentat un projecte de senya-
lització de la xarxa de camins del 
Lluçanès. El projecte es va pre-
sentar al públic el passat dijous 
10 de febrer, en una xerrada a la 
seu del Consorci, a Santa Creu 
de Jutglars. Els objectius del 
projecte són ordenar, simplificar 
i homogeneïtzar la senyalització 
existent i la xarxa de camins i 
senders de la comarca.

El projecte va començar el 2018 
quan des d’Osona Turisme (Con-
sell Comarcal d’Osona) es va en-
carregar la redacció d’una pro-
posta de senyalització a l’Oficina 
Tècnica de Turisme de la Dipu-
tació de Barcelona.. Després de 
valorar gairebé 500 quilòmetres 
de camins, es van prioritzar cin-
quanta senders d’interès que su-
men 238,5 quilòmetres.  Aquesta 
selecció engloba la xarxa de ca-
mins que connecten els diferents 
pobles del Lluçanès, camins de 
Transhumància, de Gran Recor-
regut (GR), de Petit Recorregut 
(PR), senders locals o itineraris 
municipals.

El pressupost de tot el projec-
te de senyalització es calcula de 
161.743 €. La Diputació de Bar-
celona es farà càrrec d’aquest 
pressupost, però no ho farà de 
cop, sinó que preveu una in-
versió d’entre 14.000 i 16.000 € 
anuals. Amb aquestes condi-
cions, la implementació total 
es faria amb deu anys. Des del 

SANTA CREU DE JUTGLARS
Per_ Pol Asensi Turigas

2019, el projecte ja ha començat, 
i ja s’ha executat la senyalització 
del camí ramader central, que 
forma part del camí ramader de 
Marina, i el camí ramader de po-
nent.

A més a més, el Consorci del 
Lluçanès, també ha demanant 
finançament dels ajuts LEADER 
per poder agilitzar la implemen-
tació de tota la senyalització. 
Per això, aquest any, es preveu 
poder executar el camí ramader 
transversal, el camí ramader de 
llevant i el GR1. A més a més, 
més enllà del projecte inicial, 
també s’executarà la millora 
de 3 rutes de BTT, ja existents, 
però que necessiten una revisió 
important.

La senyalització consisteix a 
col·locar un únic pal de fusta que 
unifiqui les diferents tipologies 
d’indicacions. A més, aquest pal 
també servirà per col·locar pla-
ques identificatives de produc-
tes, com els GR o els camins de 

Transhumància. Les indicacions 
es col·locaran a les interseccions 
més rellevants, i en algun cas, 
alguna fita més petita de conti-
nuïtat.

El què no inclou el projecte és 
la col·locació de plafons informa-
tius a l’inici i final dels senders o 
als nuclis de població, que que-
darà pendent un cop implantada 
tota la senyalització.

La presentació del projecte va 
anar acompanyada d’una xerra-
da a càrrec del perafitenc Frede-
ric Tormo, Agent Rural, que va 
explicar diferències entre tipus 
de camins, usos, usuaris, drets 
de pas i servituds. En total, van 
ser més de 2 hores de xerrada 
i debat, en una sala d’actes del 
Consorci plena, que va demos-
trar l’interès general d’aquesta 
temàtica. Tant la presentació 
del projecte com la xerrada dels 
Agents Rurals es pot recuperar 
al canal del YouTube del Consor-
ci del Lluçanès.//

La sala del Consorci plena durant la presentació.// F: @CONS_LLUCANES

De 254 a 58: el nombre de casos de covid continua 
desplomant-se al Lluçanès després del pic del gener

La quinzena passada hi va ha-
ver 254 casos de covid al Lluça-
nès, i aquesta quinzena n’hi ha 
hagut 58. Es confirma així el rà-
pid retrocés de la pandèmia a la 
comarca, que ja torna a situar-se 
en les xifres que han estat habi-
tuals al llarg d’aquests dos anys.

Les dades d’aquests quinze dies 
contrasten amb les de fa tan sols 

LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanas

un mes, entre el 10 i el 24 de ge-
ner, quan hi va haver 608 posi-
tius a la comarca.

Per pobles, aquesta última 
quinzena hi ha hagut 17 casos a 
Prats (en el pic del gener en van 
ser 210), 12 a Sant Feliu, 9 a Sant 
Bartomeu, 8 a Olost, 4 a Sant Boi 
i a Alpens, 2 a Perafita, 1 a Lluçà 
i un altre a Merlès.

Són números que, com sempre, 
no inclouen els casos de Sant 
Agustí, Sant Martí i Sobremunt 
per garantir·ne la confidenciali-

tat.
Paral·lelament al Lluçanès, la 

covid també   mostra una clara 
tendència a la baixa a Catalunya, 
i els indicadors hospitalaris ho 
reflecteixen amb un descens con-
tinuat del nombre d’ingressats.

Coincidint amb la millora, des 
d’aquesta setmana s’han acabat 
les quarantenes de grups bombo-
lla a les escoles, i només cal que 
s’aïllin els positius. A les escoles 
també s’hi han deixat d’identifi-
car els contactes estrets.//

PANDÈMIA

Cal una inversió de 160.000 € que s’anirà fent progressivament
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Sant Boi augmenta el seu 
pressupost municipal per 
aquest 2022

Sant Bartomeu vol 
comprar l’aparcament de 
la carretera de Perafita

En el darrer ple del 2021, l’Ajuntament de Sant 
Boi va aprovar el pressupost municipal per aquest 
any per un total de 751.762 €. Aquest supera amb 
més de 24.000 € el de l’any anterior. Segons explica 
Marc Parés, alcalde del municipi, aquest augment 
es deu a l’increment anual de les despeses corrents, 
com són les retribucions de personal o les cotitzaci-
ons. Parés detalla que les obres que volen acabar de 
tirar endavant aquesta legislatura, com per exemple 
el passeig Lluçanès, s’incorporaran al pressupost a 
través de modificacions puntuals de crèdit, quan ar-
ribin les subvencions que han demanat.// Red.

En el ple del passat 26 de gener el consistori de Sant 
Bartomeu va aprovar el pressupost per enguany, per 
un total d’1.128.250 €, que representa un increment 
de gairebé el 2% respecte al de l’any anterior.

De les inversions previstes aquest any destaca la 
compra dels terrenys situats a la carretera de Pera-
fita, on actualment hi ha un parc infantil i una zona 
d’aparcaments. Des del 1993 existeix un acord entre 
la propietat i l’Ajuntament per poder fer ús d’aquest 
espai, el fet que no fos municipal limitava els usos 
i les inversions que s’hi podien fer. Tal com explica 
David Puyol, alcalde de Sant Bartomeu, “destinarem 
47.285 € per la compra del terreny”, un cop la titula-
ritat del terreny sigui municipal es redactarà un pla 
d’actuació especial per poder fer una petita àrea d’au-
tocaravanes “amb tots els serveis necessaris” i també 
s’arreglarà el parc infantil i l’aparcament actual.

El pressupost santbartomeuenc també inclou una 
partida per instal·lar càmeres de videovigilància a 
l’interior del municipi. S’ubicaran a zones que pre-
senten una especial problemàtica com són la cruïlla 
entre el carrer llevant i el carrer vell, on hi ha un 
conflicte amb l’abocament de deixalles, i una altra 
a davant de l’Ajuntament, ja que com declara Puyol, 
“sovint patim atacs de gent que ens arrenca les pan-
cartes i estelades, sabem qui són, però no en tenim 
proves”. Aquesta instal·lació està vinculada amb el 
desplegament de la xarxa de fibra fosca que es farà 
al llarg del 2022 al municipi i que permetrà fer arri-
bar wifi a diferents equipaments municipals com la 
piscina, les pistes de pàdel o el Casal.

El Consistori, a través de l’ACM (Associació Cata-
lana de Municipis), adquirirà un vehicle elèctric per 
la brigada. I, a través d’una subvenció per a la transi-
ció energètica, també compraran una petita deixalle-
ria mòbil per complementar el servei de la que puja 
actualment des d’Osona. La brigada municipal serà 
l’encarregada de portar-la a les diferents zones del 
municipi com la Codina, el Roc Llarg o la Serra cada 
setmana.// CFU

PRESSUPOSTOS

NOTÍCIES

Comença a funcionar l’escorxador mòbil 
que donarà servei al Lluçanès

La demanda del sector s’arros-
sega des de fa gairebé una dèca-
da, però, finalment, la setmana 
passada es va sacrificar el pri-
mer xai mitjançant un escorxa-
dor mòbil. Va ser a l’explotació 
ramadera de Can Miquel, a Sant 
Pau de Pinós, i és una iniciativa 
pionera a tot l’estat espanyol. El 
passat dijous 17 de febrer, els 
seus impulsors van presentar el 
projecte – que donarà servei a la 
Catalunya central – al Lluçanès.

L’escorxador és un camió que 
té integrades totes les parts es-
sencials per fer la matança, en 
aquest cas, de bestiar oví i ca-
brum. Tal com va explicar el 
veterinari Ramon Bach, un dels 
seus impulsors, el funcionament 
és molt senzill. El camió visi-
ta l’explotació del ramader que 
ho requereix – que ha de reunir 
unes mínimes condicions com un 
espai adequat per poder estacio-
nar – amb un únic treballador a 
bord: el conductor i, alhora, ma-
tancer. 

És ell qui realitza tot el procés 
de sacrifici dels xais, o cabrits, i 
deixa l’animal a punt per entrar 
en fred. Si és el cas, el producte 
es pot quedar a l’explotació per 
tal que el ramader n’efectuï la 
venda directa. Si no, el mateix 
escorxador pot guardar l’animal 
a una cambra frigorífica, i trans-
portar-lo a la carnisseria on ha 
de ser venut o esperar el compra-
dor que vingui al lloc.

D’aquesta manera, la carn del 
xai es manté en millor estat i el 
producte final és de més qualitat. 
A més, els costos de producció de 
l’aliment es redueixen notable-
ment. Tal com indica Bach, la 
matança en un escorxador tradi-
cional pot costar uns 9 euros per 
peça, però cal sumar·hi totes les 
despeses de transport i de temps 
invertit. A través de l’escorxador 
mòbil, el preu per peça variarà 
dels 13 als 15 euros, aproximada-
ment, però no comportarà costos 
afegits. 

Segons el veterinari, actual-
ment les explotacions tenen l’es-
corxador més proper a una mit-
jana d’entre quaranta i vuitanta 
quilòmetres de distància (a la 
Catalunya Central, els de refe-
rència són a Ripoll, Berga o Man-
lleu). Això es deu al tancament 
dels escorxadors municipals que 
temps enrere hi havia a molts po-
bles i petites ciutats. De fet, des 

SANTA MARIA DE MERLÈS / 
PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch

del 2005 a Catalunya n’han abai-
xat les persianes una quarante-
na. La normativa actual, entre 
altres coses, fa impossible res-
suscitar aquestes instal·lacions. 
El trasllat dels animals a grans 
escorxadors lluny del seu origen 
ha estat una causa més del tan-
cament de moltes explotacions 
els darrers temps. 

UN IMPULS AL PRODUCTE DE 
PROXIMITAT

D’aquí sorgeix la demanda per 
intentar trobar una solució al de-
goteig continu de petites explo-
tacions que es veuen abocades al 
tancament. Des de l’any 2013, di-
versos ramaders de la Catalunya 
central han fet créixer el projec-
te de l’escorxador mòbil, que ha 
hagut de superar moltes traves 
tant polítiques com legals. La 
iniciativa ha estat impulsada des 
de l’Associació d’Iniciatives Ru-
rals de Catalunya (ARCA) i des 
del Departament d’Alimentació, 
però un dels reptes més grans ha 
estat convèncer el Departament 
de Salut, que hi aporta tot el ves-
sant referent a la higiene del pro-
cés i del producte final.

Un primer pas molt important 
per a la materialització de l’es-
corxador va ser la prova pilot 
propulsada de forma particular 
des de l’explotació pradenca del 
Soler de n’Hug. La família Perai-
re va engegar l’any 2016 el pri-
mer escorxador de proximitat, on 
sacrifica els seus xais i cabrits. 
La iniciativa del Soler de n’Hug 
va servir d’embranzida per tre-
ballar en el projecte de l’escorxa-
dor mòbil, que, precisament, s’ha 
presentat al mateix terreny del 
Soler. 

Segons va explicar la conse-
llera Teresa Jordà, gràcies a la 

“constància” dels ramaders del 
territori “es fa palpable una rea-
litat tossuda i necessària”. Jordà 
posa l’accent en dos punts claus. 
El primer, en la importància que 
té la tirada endavant d’un es-
corxador mòbil per a les petites 
explotacions i, de retruc, per a la 
comercialització del producte de 
proximitat. “Hem de ser capaços 
de donar una sortida a la compe-
tència d’aquest sector, per tot el 
que representa”, assegurava la 
consellera. 

En segon lloc, i molt lligat al 
producte de proximitat, Jordà 
va fer esment a la rellevància 
d’una iniciativa com aquesta per 
a la sostenibilitat del territori. 
El manteniment de les petites 
explotacions ajuda a la conserva-
ció dels boscos i al repoblament i 
supervivència dels nuclis petits. 
La consellera d’Alimentació va 
dir que aquest és el primer pas 
de molts que han de venir, asse-
gurant que la idea del Departa-
ment és poder posar en marxa 
altres escorxadors mòbils en el 
futur.

Ara com ara, només dues ex-
plotacions ramaderes tenen els 
tràmits finalitzats per poder fer 
ús de l’escorxador. Tot i això, 
n’hi ha nou més amb el procés 
en marxa, ara per ara a la zona 
de la Catalunya central (Lluça-
nès, Bages, Osona, Berguedà i 
Moianès). L’escorxador ha costat 
97.000 euros i és un projecte únic 
a tot l’estat espanyol. Tal com 
explica Ramon Bach, la inicia-
tiva s’ha adaptat de països com 
Estats Units, Austràlia o països 
nòrdics, on ja es poden trobar 
propostes similars. Totes elles, 
amb l’objectiu d’impulsar i aju-
dar a les explotacions de baixa 
intensitat.//

La consellera Jordà escoltant el funcionament de l’escorxador a Cal Miquel de Pinòs.// F: JBE

L’aparcament de la carretera de Perafita.// F: GOOGLE MAPS

La consellera Teresa Jordà presideix l’acte de presentació al Soler de n’Hug
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PRESENTACIÓ

Perafita aconsegueix més subvencions pel 
Mirador i haurà de pagar 86.000 €

Editen un llibre sobre la vida del Doctor Grau 

En un ple extraordinari i 
breu l’Ajuntament de Perafi-
ta va aprovar, amb només els 
vots a favor de Junts per Pera-
fita, un nou annex al conveni 
de col·laboració signat entre el 
consistori i el Consell Comarcal 
d’Osona en el marc del progra-
ma Osona, paisatge, tradició i 
cultura. Aquest annex facilita 
el finançament i execució de les 
obres de construcció del mirador 
que vol construir l’Ajuntament 
de Perafita i que inclou la vore-
ra al tram sud del poble. El cost 
total previst de les obres serà de 

Una seixantena de persones van assistir 
aquest diumenge, 20 de febrer, a la presentació 
del llibre de Lluís Vila i Vilalta sobre la trajectò-
ria del doctor Josep Grau i Torrodà, amb motiu 
dels 80 anys de la seva arribada a Prats i dels 25 
anys de la seva mort. L’acte va servir per pre-
sentar en públic la seu de la Fundació Dr. Grau, 
a les antigues instal·lacions de la Caixa de Man-
resa. El llibre l’ha editat Cal Siller, on també es 
pot adquirir.// FVC

PERAFITA 
Per_ Carolina Font Usart

534.000€.
L’annex II millora les condici-

ons de finançament que hi ha-
via fins ara però no compta amb 
l’informe favorable dels serveis 
d’intervenció i secretaria del 
municipi, ja que implica un en-
deutament per l’Ajuntament de 
Perafita. El nou conveni inclou 
els 217.000 € que el FEDER els 
va atorgar (que ja no ha d’avan-
çar l’Ajuntament com passava 
amb l’anterior conveni) i tam-
bé inclou els 128.000 € que han 
demanat a la Generalitat de 
Catalunya i una subvenció de 
103.000 € de la Diputació, tot i 
que els totals poden variar, ja 
que les subvencions encara no 
han estat atorgades, sinó només 

sol·licitades. És aquesta incerte-
sa que fa que l’informe d’inter-
venció sigui desfavorable.

El fet que el conveni inclogui 
aquestes ajudes fa que l’ajun-
tament de Perafita, inicialment 
només, hagi de pagar un 16% 
del cost de la inversió, és a dir 
86.000 €, i que no hagi d’avan-
çar la resta de diners com s’es-
tipulava abans. Però tal com va 
respondre Casals a una pregun-
ta del PAP “els sobrecostos que 
puguin sorgir durant l’obra els 
haurà d’assumir l’Ajuntament” i 
també seran les arques munici-
pals les que hauran d’assumir la 
diferència si alguna de les sub-
vencions no es cobra o la quanti-
tat no és la que s’ha sol·licitat.//

NOTÍCIES

El primer diumenge de març, 
serà la Fira de Sant Bartomeu del 
Grau. Enguany, arribarà a la 10a 
edició de la Fira de Natura i Mun-
tanya, que de nou, aplegarà a ve-
ïns, visitants i parades d’artesans 
i firaires vinguts d’arreu.

Els actes, però començaran di-
vendres amb l’obra de teatre Ai 
Cony!, un monòleg d’amor, hu-
mor i ovaris que protagonitza Eva 
Barceló. Un espectacle que vol do-
nar veu a les emocions i vivències 
de les dones del segle XXI. El dis-
sabte serà el torn dels acordionis-
tes que, de nou, tornaran a omplir 
el Casal.

El diumenge, dia de la Fira, 
tornaran els Avalots, la repre-
sentació teatral al carrer que ex-
plica les aventures de la Beatriu, 
en Jaume i en Bernat. Enguany 
faran tres sessions perquè nin-
gú se’ls perdi. Com a novetat de 
la fira destaquen l’exhibició de 
Skate i l’actuació de l’alumnat de 
l’EMAL.// CFU

Fira de Natura i 
Muntanya a Sant 
Bartomeu

FIRA

M’acosto fins a l’entrada d’una casa molt 
abandonada, al mig del bosc, a prop de 
camps i recs secs, que abans potser raja-
ven. Em faig lloc per un corriol estret que 
deuen fer els animals que hi viuen a la 
vora, els que són de costums i n’hi ha molts 
que ho són, de costums. Les bardisses s’hi 
arrepleguen a tot el voral, cada vegada més 
altes. Encara no són un destorb. Primer 
les herbes, llavors les mates, per arribar 
els arbustos i després els arbres. Arribo a 
l’estança, de porta petita i fusta corcada. 
Miro cap amunt, la teulada ja no aguan-
ta. Les bigues ballen, les finestres obser-
ven, l’escala encara és escala i la barana és 
menjada pels òxids; és senzilla i feta sense 
massa trifulgues. A la part solell hi creixen 
els fonolls i a sobre de les parets baixes els 
crespinells, que poc exigents es riuen de la 
sequera i dels dies eixuts, mostrant una 
ufana poc pertorbadora. La paret del late-
ral és tota boteruda i vol caure, ja fa temps. 
La porta és mig oberta, com si m’esperes-
sin per passar. Doncs entro. Els records 
dels que hi van viure no s’esborren mentre 
una paret aguanti. I d’això no fa pas més 
de setanta anys. Algun dia no quedarà re-
líquia de la casa, ni rastre de l’escala, ni 
vistes des de l’eixida, ni de cap barana per 
pujar a dalt. Llavors serà un altre temps, 
no ho sé si ens enyorarem. L’heura cobrirà 
la paret de pedra vella, tota ben posada i 
els insectes s’hi aplegaran. Ben a la vora 
hi havia una pomera de pomes xiques xi-
ques. Hi eren a desenes. El brancam era 
ple de líquens grocs i creixia  desordenat, 
a la seva manera. Devia ser de bona mena. 
Quan la teulada i les parets cedeixin quin 
arbre hi creixerà allà dins? A cada casa 
ensorrada n’hi neix un d’arbre, que s’alça 
ràpid cap amunt a buscar el sol i esdevé el 
vigilant de la sala de la casa. Quantes ca-
ses, barraques, pous de glaç i teuleries que 
han nascut al bosc i moriran al bosc. Pot-
ser no sabrem mai que hi van ser, ni com 
funcionaven, ni qui ni com s’hi guanyava 
la vida. Un grapat de pedres amuntegades 
són i seran niu i llar per a molts habitants 
del bosc. Els puntals d’una casa hi són de 
pas, com ho van ser els que hi van viure 
al voltant del foc, d’hiverns severs i parets 
fumades. Les fulles seques entraran per 
totes les portes, finestres i forats dels sos-
tres ensorrats i s’hi arreplegaran i allà hi 
creixerà la llavor del nou vigilant; un rou-
re, una alzina o potser un lledoner. Cada 
pedra que cau s’emporta records i maneres 
de fer. I tindrem sort si mentrestant algú 
ens ho sap explicar.//

Maria
MARMI AGUSTÍ

La casa 
es mou

DE PEUS A TERRA

La presentació del llibre al local de la Fundació.// F: NÚRIA VILA
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OPINIÓ / ESPORTS

Montse Boladeres Bach,  
Pere Vila Vilalta i  
Glòria Borralleras Soler

Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès

I no s’ha de marejar més la per-
diu. Cal tenir la consideració que 
d’ençà del 26 de juliol del 2015 
han passat moltes coses, i en som 
conscients. Hi ha hagut 4 Pre-
sidents de la Generalitat (Mas, 
Puigdemont, Torra i Aragonès) i 4 
composicions de grups parlamen-
taris diferents. També un seguit 
de canvis a les alcaldies del Llu-
çanès, és el cas de la de Prats de 
Lluçanès mateix. I tot i que aquest 
mandat sembla que el Consorci 
del Lluçanès ha renunciat a cohe-
sionar la comarca, com per exem-
ple amb les trobades d’electes del 
Lluçanès, o amb projectes potents 
com l’Escola de Música i Arts del 
Lluçanès, més impuls al Centre 
de Serveis o a la Càtedra del Món 
Rural, no renunciem ni  renun-

El Lluçanès ha 
d’esdevenir comarca

ciarem a seguir treballant per la 
comarca. Hem explicat i debatut 
al llarg de molts anys, també i 
sobretot gràcies a la Plataforma 
“El Lluçanès és comarca”, que els 
municipis del Lluçanès afronten 
els reptes de futur molt millor si 
ho fan de forma conjunta.

I a la ciutadania ja se’ns va 
demanar un esforç, que no surt 
a cap llei, fent la consulta per 
la comarca, amb un reglament i 
unes condicions. I es van complir. 
Des d’aquell 26 de juliol s’hi ha 
treballat, però ara que hi ha un 
govern estable a la Generalitat de 
Catalunya, liderat per Esquerra 
Republicana de Catalunya, ens 
vam reunir amb l’Oficina parla-
mentària per fer la petició de què 
així sigui. 

Seguirem al costat de l’alcalde 
de Prats de Lluçanès, del Presi-
dent del Consorci del Lluçanès, 
així i com dels electes i la ciuta-
dania del Lluçanès per aquest 
objectiu. 

Es va votar, hi va haver uns re-
sultats, s’hi ha de donar compli-
ment.//

Sasserrencs Endurance van organitzar una nova 
edició del Raid Hípic de Sant Feliu Sasserra · XI 
Memorial Quico Yebra, el passat dissabte 19 de 
febrer. Gairebé un centenar de genets van partici-
par al Raid, que enguany va tenir tres categories: 
CEAO de 80 km, la CET- Promoció de 60 Km i la 
CET - Promoció de 40 Km.

En la categoria de 80 km la primera posició va ser 
pel genet Biel Miranda amb un temps de 5 hores i 
14 segons, que corria amb Tridenta Peu. Darrere 
seu, en segona posició hi va quedar l’Ingrid Joran-
dan, amb un temps de 5:17, amb Lydian Des Aubus. 
En tercera posició va quedar-hi el genet Roger Ser-
rabassa (5:20) amb T-Rex d’Arsol.

En el CET - Promoció de 60 Km la primera posició 
va ser per Jordi Merino amb en Djedail Estarabian 
(4:12), seguit de Tana Terberova amb Edward del 
Falot (4:25) i Leire Borràs amb Gatzara de Graells 
(4:28).

En la categoria de 40 km la primera posició va 
ser per Clàudia Perez amb Roquefort Zorex (2:56), 
seguida de la Marta Fabre amb Jordina Peu (2:57) i 
la Laia Prat amb Halim des Pins (3:00).// CFU

El club blaugrana es manté en pla-
ces d’ascens directe a Primera Catalana 
La temporada del C.F.S. Prats s’acosta molt 
a l’excel·lència, però el primer partit de la se-
gona volta deixa entreveure que no serà 
un camí de roses el trajecte cap a l’ascens. 
El Santa Perpètua es presentava al Pavelló Muni-
cipal de Prats conscient de que el conjunt pradenc 
encadenava 9 victòries consecutives. Tot i això, ni 
el retorn dels “Taurons Blaugranes” a l’animació ni 
la lesió dels dos porters va ser suficient per tom-
bar el conjunt del Vallès Occidental. Al minut 5 de 
partit, Guille Borralleras va posar els de Prats per 
davant, però els visitants anotarien fins a tres gols 
abans del descans. La segona part es va iniciar amb 
un jugador sota els pals de la porteria visitant, una 
situació que va aprofitar molt bé l’equip blaugrana 
per tornar a posar·se al davant només 3 minuts des-
prés de l’inici del segon temps amb gols de Damià, 
Bernat i Aleix. Tot i això, la pel·lícula tornaria a fer 
un gir inesperat amb l’expulsió de Ruben, una de-
cisió molt protestada per la banqueta local. La su-
perioritat va facilitar que els visitants empatessin 
novament (4-4), i ja en igualtat numèrica els blanc-
i-vermells posarien el 4-5. Però aquest partit encara 
havia de tenir un altre gir de guió,  i és que el con-
junt pradenc tornaria a donar la volta a la truita 
amb gols de Bernat i David Solanich. Però no era 
el dia dels blaugranes, i els visitants van empatar 
a tres minuts del final. La pròxima parada serà a 
Arenys de Mar el proper 5 de març.// XVA

CROS

Èxit de participació en el 
cros escolar de Sant Feliu

La penúltima cursa de la lliga comarcal de cros 
escolar va aplegar més de 120 atletes, el passat diu-
menge 13 de febrer, a Sant Feliu Sasserra .

El dia va començar gris, però això no va fer enrere 
els atletes que van córrer en un circuit planer però 
exigent. A dos quarts d’onze començava la primera 
de les 8 curses de la jornada, dues per cada cate-
goria: cadet, infantil, aleví, benjamí i prebenjamí. 
Quan finalitzava la jornada, es va fer una carrera 
per als infants més petits acompanyats dels seus 
familiars.

Del cadet femení destaquen la 1a i 3a posició de 
les atletes de l’IES Castell del Quer, Núria Sañas i 
Queralt Aranda. En la categoria infantil masculina 
el primer local va ser Marc Sallés.

En la categoria aleví masculí el primer lluçanenc 
a arribar va ser Guim Vilanova i el primer corredor 
local David Crespiera. En la categoria femenina la 
Queralt Sañas va ser la primera corredora de la co-
marca i la Meritxell Vidal la primera local. En el 
benjamí masculí el primer corredor local va ser Iu 
Berengueras, la Núria Riu va quedar en 5a posició 
en la categoria benjamí femení.

Dels prebenjamí l’Arnau Costa va ser el primer 
local, en la categoria femenina la Clàudia Perez va 
ser la primera lluçanenca i l’Emma Llorente va ser 
la primera local.// CFU

Família Nadeu Pujol 
Sant Bartomeu del Grau

El passat 10 de febrer va morir 
la Teresa Pujol Crespiera, veïna 
de Sant Bartomeu. La seva famí-
lia  volem donar les gràcies a tot 
el personal de l’ABS Lluçanès. 
Especialment als i les professio-
nals del Consultori de Sant Bar-
tomeu del Grau, pel tracte i les 
cures que vau donar a la nostra 
mare i àvia.//

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).

HÍPICA FUTSAL

MARXA NÒRDICA

Prop d’un centenar de 
genets participen al Raid 
de Sant Feliu Sasserra

El futbol sala comença la 
segona volta empatant contra 
el Santa Perpetua (6-6) 

La gent gran del Lluçanès 
se’n va a passeig a Calella

Mig centenar de persones grans de diferents po-
bles de la comarca van gaudir, aquest passat di-
marts 15 de febrer, d’un dia de sol, platja i una bona 
caminada a Calella. Aquesta sortida s’emmarca en 
el programa El Lluçanès cap als 100, on es progra-
men diferents rutes de marxa nòrdica guiades per 
un professional, amb l’objectiu de fomentar l’acti-
vitat física i donar a conèixer l’entorn natural. La 
majoria de sortides són a l’entorn del Lluçanès, però 
enguany, com a ruta d’intercanvi, la gent gran del 
Lluçanès van poder fer aquesta ruta a Calella.//Red.

Un dels participants al Raid. //

Foto de família davant del mar. // F: @CONS_LLUCANES

Els atletes a Sant Feliu. // F: @CONS_LLUCANES
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ESPORTS 

El sènior femení perd a Vallgorguina (3-2) però es 
manté tercer de la classificació 

Un gran partit del Pradenc no és 
suficient per tombar el líder (1-2)

Les blaugranes només 
han pogut sumar un punt 
dels últims sis possibles 
L’equip de Makanaki no passa 
pel millor moment de la tempo-
rada, sobretot pel que fa als úl-
tims dos resultats. De fet, ens 
hem de remuntar fins a les jor-
nades 2 i 3 per trobar dos partits 
consecutius del Pradenc feme-
ní sense sumar els tres punts. 
El duel que va enfrontar l’equip 
pradenc al camp del C.F. Mont-
meló UE va començar molt bé 

El temps sembla que digui el contrari, però encara 
queda molt hivern per davant. Tot i això, la tempo-
rada de curses a peu va escalfant motors, i a mesura 
que la primavera s’apropa, els esdeveniments espor-
tius comencen a fer-se un lloc al calendari dels i les 
atletes. Tampoc se n’escapa la nostra comarca, un 
lloc privilegiat per la pràctica d’esports com el trail-
running o, altrament dit, les curses per muntanya. 

Els apassionats d’aquest esport poden gaudir fins 
a tres esdeveniments pels camins i corriols del Llu-
çanès. La primera cita tindrà lloc el diumenge 13 de 
març a Olost, amb la Pujada a Sant Isidret. Organit-
zada pel Club Excursionista Via Fora, enguany cele-
bra la sisena edició i estrena recorregut per la cursa 
de 15 quilòmetres. També compte amb una distància 
de 10 quilòmetres i una caminada per aquells que 
s’ho vulguin prendre amb més calma.

La pròxima data marcada al calendari és el diu-
menge 24 d’abril, amb una de les tradicionals del 
trailrunning a Catalunya. És la 3 comarques d’Al-
pens, que compleix trenta-un anys i és la segona cur-
sa per muntanya més antiga del país. Aquesta edició 
tindrà dos recorreguts (el curt de 12 quilòmetres i 
el llarg de 26) i el dia abans hi haurà un acte on se 
celebraran diverses curses pels més petits.

L’última cita és a Santa Eulàlia de Puig-oriol, on ja 
fa sis anys que s’hi planta la línia de sortida de la Via 
Castrum. Serà el diumenge 1 de maig, i aquesta ve-
gada hi haurà una nova distància de 30 quilòmetres 
pels més valents. Després que l’any passat només hi 
hagués un únic recorregut possible, enguany es re-
cuperen també els clàssics de 12 i de 21 quilòmetres.

La Pujada de Sant Isidret donarà el tret de sortida 
de les curses a la comarca i, de fet, la 3 comarques i la 
Via Castrum ja tenen obert el període d’inscripcions. 
Després de dos anys amb la maquinària a mitges, 
o directament parada, tot apunta que aquesta tem-
porada el Lluçanès tornarà a reunir a desenes d’es-
portistes al llarg dels 3 esdeveniments, que creixen 
edició rere edició.// JBE

El F.C. Pradenc masculí no 
va poder allargar la ratxa de 8 
partits sense perdre. Els blau-
granes arribaven a l’enfronta-
ment contra el líder amb una 
dinàmica molt positiva, venint 
de guanyar tres partits seguits i 
sumant 20 punts de 24 possibles.  
La victòria al camp del C.E. Moià 
(1·3) va representar un pas en-
davant en la lluita per entrar 
al Top 5 de Tercera Catalana. 
Els pradencs, conscients del po-
tencial dels jugadors de la ca-
pital del Moianès actuant com 
a locals, van anar per feina i al 
minut 8 ja guanyaven per 0 a 2 
gràcies als gols de Gerard Baroy 
i Jordi Bartrons. Els visitants 
no van afluixar i van disposar 
de grans ocasions per ampliar 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

per les blaugranes, ja que Maria 
Bartrons va avançar les visi-
tants 2 minuts després de l’ini-
ci del matx. No obstant, les del 
Vallès Oriental van aconseguir 
capgirar el marcador abans d’ar-
ribar al descans i l’equip pradenc 
només va poder rescatar un punt 
amb un altre gol de Bartrons a 
la segona meitat. A Vallgorgui-
na, guió de partit gairebé calcat, 
ja que les futbolistes del club 
blaugrana també van començar 
guanyant ben d’hora gràcies a 
la diana de Mercè Colomer al 
minut 6. Però tal com ja havia 
succeït la setmana anterior al 
camp del Montmeló, les juga-

encara més el marcador, però 
no va ser fins al minut 13 de la 
segona meitat que Jordi Cam-
prubí va sentenciar el duel. Els 
locals, superats per un Pradenc 
molt intens, només van poder 
maquillar el resultat amb un gol 
a falta de tres minuts pel final.  
Després d’aquest triomf, l’equip 
blaugrana afrontava el duel con-
tra el Voltregà amb la moral pels 
núvols, i més sabent que comp-
tarien amb el suport de la seva 
gent al Municipal de Prats. No 
obstant, tot i que els locals van 
sortir a buscar el rival, van veu-
re com l’equip groc-i-negre col-
pejava primer gràcies a un bon 
contraatac culminat al minut 6 
de joc. El Pradenc, però, no es va 
deixar intimidar i va agafar el 
control del partit, arribant amb 
perill gairebé a cada jugada, tot 
i que sense encert de cara a por-
teria. El premi a la insistència 

dores lluçaneses van veure com 
el seu rival capgirava el marca-
dor durant la primera meitat. A 
la represa, les blaugranes van 
aconseguir empatar a 2 mitjan-
çant Ainhoa Campdepadrós, si 
bé aquest cop el punt es va es-
capar al tram final per culpa 
d’un altre gol de les vallesanes. 
A diferència del sènior mascu-
lí, les jugadores del Pradenc no 
descansaran durant aquest cap 
de setmana, ja que tenen pen-
dent el partit al camp del líder, 
l’Athletic Club Riells, equip que 
ja és campió de la fase regular. 
L’última jornada serà al Munici-
pal de Prats.//

acabaria arribant just abans del 
descans, quan el capità Gerard 
Codina empatava l’enfrontament 
en un moment decisiu. Durant 
el segon temps, els blaugranes 
van continuar dominant el joc a 
través de la possessió, però un 
Voltregà molt ordenat al darrere 
dificultava la circulació a camp 
contrari. Les ocasions s’anaven 
succeint i el marcador no es mo-
via, però el líder no havia dit l’úl-
tima paraula. De fet, quan més 
estava atacant el Pradenc, va ar-
ribar la segona diana dels sant-
hipolencs després d’un servei de 
banda. El gol va pesar com una 
llosa a les files blaugranes, que 
veien frustrades les seves inten-
cions malgrat el bon partit que 
estaven completant. Tot i això, 
els últims minuts van ser un 
atac-i-gol del Pradenc a base de 
centrades laterals, però no van 
aconseguir trobar rematador per 
foradar la xarxa visitant i salvar 
un punt. Malgrat la derrota, el 
nombrós públic present a les gra-
deries va reconèixer l’esforç dels 
jugadors locals amb un aplaudi-
ment unànime cap al seu equip, 
que continua tenint molts motius 
per seguir mirant cap amunt. 
Aquest cap de setmana la com-
petició s’atura per l’arribada del 
Carnaval, i per tant el sènior 
masculí no tornarà a la compe-
tició fins el diumenge dia 6 de 
març, dia en el qual visitaran el 
C.E. Roda de Ter.//

Un instant del partit entre F.C.Pradenc i U.E.Tona. // F: MARIA BARTRONS

L’equip de Roger Roma va completar un dels millors partits de l’any davant un Voltregà 
molt defensiu que va saber aprofitar les poques ocasions de què va disposar 

Les blaugranes només han pogut sumar un punt dels últims sis possibles

TRAIL

El Lluçanès,  
terra de trail

La Via Castrum, el 2021. // 

LLANÇAMENT DE PES

Queralt Sañas, campiona 
de llançament de pes

La jove Queralt Sañas Capdevila, de Prats de Llu-
çanès, va guanyar el Trofeu Promoció de Sabadell 
- Memorial Natàlia Amiel, el passat dissabte 12 de 
febrer, en la disciplina de llançament de pes.

La jove atleta del Club Atlètic Vic, va aconseguint 
la primera posició en llançament de pes 2 kg, en la 
categoria Sub12F i va fer la seva millor marca per-
sonal, 7,75 metres.

El Trofeu Promoció de Sabadell - Memorial Natà-
lia Amiel és una de les competicions més multitu-
dinàries que aplega atletes de diferents categories 
vinguts d’arreu de Catalunya i, fins i tot, d’Andor-
ra.// Red.
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EQUIP

 FEBRER 

SANT FELIU SASSERRA_ OCELLA’M: Ho-
menatge literaris als ocells. Exposició 
que és un homenatge a set ocells: l’ore-
neta, el pardal, el colom, el corb, l’oriol 
i la merla. Amb textos de Jacint Verda-
guer, Josep M. de Sagarra, Josep Car-
ner, Pere Quart i Joan Amades. Del 24 
de febrer al 16 de març a la Biblioteca.

OLOST_ EXPOSICIÓ “La paraula del po-
ble”. De l’1 al 31 de març, de 4 a 8 de la 
tarda, a l’espai Guaita del Centre Cívic.

OLOST_ EXPOSICIÓ “Paisatges del Llu-
çanès”, de Nazari Raurell. De l’1 al 31 de 
març, de 5 a 7 de la tarda, de dilluns a 
dijous, a l’Espai Rocaguinarda del Cen-
tre Cívic.

OLOST_ 3R TORNEIG de la dona, del 7 al 
13 de març.

 DIVENDRES 25 DE FEBRER 

PERAFITA_ CARNESTOLTES. A 2/4 de 4 
de la tarda rua pels carrers del poble.
OLOST_ CLUB DE LECTURA “Aso Lars-
son. Aurora Boreal”. A les 6 de la tarda 
a la Biblioteca.
SANT FELIU SASSERRA_ CONTES “Espe-
cial Carnaval” amb la Meritxell, la Ma-
ria, la Fàtima, la Martina i la Fàtima. 
S’hi pot anar disfressat. A 2/4 de 6 de la 
tarda al pati de la biblioteca.

 DISSABTE 26 DE FEBRER 

SANT CLIMENT DE LA RIBA_ TALLER 
“Fes el teu planter” amb el Banc de Lla-
vors de Roda de Ter. A partir de les 9 del 
matí al Puig dels Eixuts.
PRATS DE LLUÇANÈS_ TALLER de bosses 
d’olor amb un joc de recol·lectar herbes 
remeieres, en el marc de les activitats 
del calendari del Lluçanès 2022. De 4 a 
6 de la tarda al Roc Foradat.

 DIUMENGE 27 DE FEBRER 

PRATS DE LLUÇANÈS_ CARNESTOLTES. 
Concentració de comparses, a les 11 del 
matí al lateral de la carretera de Saba-
dell; rua pels carrers del poble, a partir 
de 2/4 de 12 del migdia; Pregó del Rei/
Reina Carnestoltes i guerra de confeti, 
en arribar a la plaça Vella.

 DILLUNS 28 DE FEBRER 

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ TA-
LLER de primers auxilis. A les 5 de la 
tarda a la biblioteca.

 DIMARTS 1 DE MARÇ 

ALPENS_ CARNESTOLTES. Esmorzar, a 
partir de les 9 del matí, al Casino. Atrac-
ció inflable per a la mainada, durant tot 
el dia. Dinar popular a 2/4 de 3 del mig-
dia al Casino. Ball de tarda amb Sol de 
Nit a 2/4 de 6 al Casino.

 DIVENDRES 4 DE MARÇ 

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TEATRE 
“Ai Cony”, a les 9 del vespre al Casal.
PRATS DE LLUÇANÈS_ PRESENTACIÓ 
DELS TREBALLS DE RECERCA d’estudi-
ants de l’Institut Castell del Quer. A 
2/4 de 9 del vespre a la sala d’actes de 
l’Espai.

 DISSABTE 5 DE MARÇ 

PERAFITA_ CAMINADA amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones al Llu-
çanès. 3 inicis diferents fins a la Bauma 
de les Heures (Perafita). A les 10 del 
matí, sortida des del pavelló de Perafita 
(4,6km). A les 10 del matí, sortida des de 
Can Coma de Sant Agustí de Lluçanès 
(5km). A 2/4 d’11 del matí, sortida des 
de la casa de Rocatova de Baix (1kg). Un 
cop a la Bauma, RECITAL POÈTIC a càr-
rec d’Olza Olzeta.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TROBADA 
D’ACORDIONISTES, a 2/4 de 7 de la tar-
da al Casal.
SANT CLIMENT DE LA RIBA_ TALLER 
“ARBRES I CICLES LUNARS” amb Elena 
Sixto. A partir de 2/4 d’11 del matí al 
Puig dels Eixuts.
SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ AUDI-
CIÓ de clarinet i violí de l’EMAL. A les 
12 del migdia al Local Social.
PRATS DE LLUÇANÈS_ AUDICIÓ de saxo, 
piano i guitarra de l’EMAL. A les 5 de la 
tarda a la plaça de l’Església.
OLOST_ TALLER DE CLOWN: joc en famí-
lia. A partir de les 10 del matí al EC Vo-
lat, al carrer Indústria, 6. Carnestoltes, 
espectacle amb Més Tumàcat!, a partir 
de les 5 a la plaça Major.

 DIUMENGE 6 DE MARÇ 

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ FIRA 
DE NATURA I MUNTANYA. EXHIBICIÓ 
d’Skate, a 2/4 d’11 del matí; AVALOTS, a 
2/4 de 12, les 12 i 2/4 d’1 del migdia; AU-
DICIÓ de bateria i trompeta de l’EMAL, 
a les 12 i la 1 del migdia; CERCAVILA de 
gegants, bastoners i grallers, a la 1 del 
migdia.
OLOST_ PROJECCIÓ dels curtmetratges 
“Orders” d’Aleix Pitarch i “Hanami i jo” 
de Jordi Crussats. A les 12 del migdia a 
l’Espai Rocaguinarda del Centre Cívic.
LA TORRE D’ORISTÀ_ TEATRE “Elles 
#Cosasdechicas” amb el grup La Me-
lancòmica, a les 6 de la tarda a la sala 
polivalent.

 DILLUNS 7 DE MARÇ 

PERAFITA_ ESPAI DE CONTES i jocs. Es-
pai Lila. Amb motiu del 8 de març. A 2/4 
de 6 de la tarda a la biblioteca munici-
pal.
OLOST_ XERRADA de Sexualitat i quali-
tat de vida i Endometriosis a càrrec de 
Raquel Tulleuda, a les 7 de la tarda a 
l’Espai Perot Rocaguinarda.

 DIMARTS 8 DE MARÇ 

LLUÇANÈS_ DIA INTERNACIONAL DE 
LES DONES. Il·luminació de les façanes 
dels ajuntaments de color lila.
OLOST_ LECTURA del manifest del dia 
de la Dona a les 7 de la tarda a l’Ajun-
tament. Sopar de la Dona (Concert del 
Duo Clara & Pagavino i de tapes) a par-
tir de 2/4 de 8 al Casal de la Gent Gran.

 DIMECRES 9 DE MARÇ 

OLOST_ XERRADA i taller de cuina sobre 
l’alimentació durant la menopausa. A 
partir de 2/4 de 5 de la tarda a l’Espai 
Activa’t.

 DIJOUS 10 DE MARÇ 

OLOST_ TEATRE FÒRUM sobre Igualtat 
de gènere i coeducació pels alumnes de 
l’escola. A partir de les 11 del matí a l’es-
cola Terra Nostra.

 DIVENDRES 11 DE MARÇ 

SANT FELIU SASSERRA_ TALLER Espai 
Lila: “Jocs i contes coeducatius i d’igual-
tat”. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblio-
teca.

LA VINYETA, per Gerard Bosch Ribera



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

Anuncia't al 
DIRECTORI!

El Directori d’empreses de LaRella és 
el recull més complet de serveis del 
Lluçanès. Fes que hi sigui el teu negoci, i 
que tothom et pugui localitzar fàcilment!

Cada quinzena, el teu logotip serà 
imprès 3000 vegades i repartit a més 
de 90 punts de distribució per tota la 
comarca. És la millor manera d’entrar a 

totes les cases de la comarca!

Més informació:
621 27 64 29

comunicaciolarella@gmail.com



12_ALTRES SERVEIS

NETEJAFOTOGRAFIA

AUTO ESCOLA FUNERÀRIA TINTORERIA

RESIDÈNCIA

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

Pots enviar articles d’opinió, encants, 
ofertes i oferiments de feina, actes de 
l’agenda, o fotografies del temps i les 
publicarem gratis. A:

larellallucanes@gmail.com
621 27 64 29

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

25 dv OLOST AUSA

26 ds F. POU - VIC POU

27 dg F.YLLA-CATALÀ - VIC YLLA-CATALÀ

28 dl PRATS TANYÀ

1 dt OLOST VILAPLANA

2 dc PRATS ALIBERCH

3 dj ST. BARTOMEU BARNOLAS

4 dv PRATS TERRICABRAS

5 ds F. FARGAS - VIC FARGAS

6 dg F. ARUMÍ - VIC ARUMÍ

7 dl PRATS URGELL

8 dt OLOST EURAS

9 dc PRATS ATLÀNTIDA

10 dj ST. BARTOMEU AUSA

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

BUSCO FEINA

EL RACÓ DE LA FEINA

> Gerocultor/a a residencia d’avis de Sant Boi de Lluçanès. Jornada 
complerta, 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 fienes 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)

>Noia de 43 anys s’ofereix per cuidar gent gran i netejar cases.  
T.:93 856 06 08. (R519/01).

> Dona s’ofereix per atenció a malalts i per feines de la llar, dos dies a 
la setmana. T.: 665 836 162 (R519/02)

ENCANTS

ES VEN

 » GABIES DE CONILLS de diferents mar-
ques. Algunes seminoves. 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 mi-
des 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 men-
jadors/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 re-
galades. T.: 657 56 24 03 (R518/01)

 » SOFÀ RACONER de 5/6 places 2700 
m.m × 2700m.m, de color marrò 

en bon estat. Preu 150€. T.: 609 38 80 95 
(R519/01)

 » TAULA DE FUSTA massissa i 4 cadires. T.: 682 
00 47 27

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

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 
LA COCA FARCIDA

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 9 al 22 de febrer

EL RECEPTARI de @Cookissim

La lluna plena del 15 de febrer ponent-se a Lurdes de Prats.//F: EMILI VILAMALAEl Puigllançada nevat, torb al Pirineu i boires sobre Alpens.//F: EMILI VILAMALA

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

9 16.1 -0.8 0.0 16.0 0.6 0.0 14.7 2.7 0.0 17.2 -1.7 0.0 15.4 0.8 0.0
10 16.1 -4.5 0.0 15.9 -2.7 0.0 15.3 1.6 0.0 17.1 -5.8 0.0 16.1 2.2 0.0
11 14.8 -2.3 0.0 14.7 -0.6 0.0 13.7 4.7 0.0 16.0 -4.0 0.0 13.2 4.3 0.0
12 12.8 1.7 0.0 11.9 1.2 0.0 10.9 5.2 0.4 12.7 1.0 0.0 9.3 2.9 4.4
13 10.5 6.8 1.0 9.2 6.5 0.8 8.1 6.3 3.2 11.2 6.0 0.5 7.1 5.4 13.0
14 13.2 -0.9 1.2 12.5 0.6 1.0 11.1 1.8 4.0 13.2 7.0 0.2 8.5 0.9 11.0
15 13.2 -3.6 0.0 12.0 -2.2 0.0 11.1 -1.3 0.2 14.1 -4.3 1.3 11.1 -1.3 0.2
16 12.0 0.2 0.0 11.0 1.3 0.0 10.5 2.5 0.0 12.3 -1.0 0.0 11.1 1.9 0.0
17 18.6 -1.1 0.2 18.1 0.4 0.0 16.7 3.3 0.0 19.5 -2.4 0.0 17.1 2.3 0.0
18 22.3 -0.4 0.0 21.4 0.8 0.0 20.5 5.2 0.0 22.2 -2.5 0.0 20.7 5.1 0.0
19 7.8 3.2 3.4 8.4 4.9 4.6 8.8 4.4 5.2 7.5 2.0 3.0 8.8 2.3 6.8
20 13.3 0.1 0.0 12.9 1.0 0.0 11.9 1.2 0.0 14.4 4.2 0.0 12.3 -0.6 0.0
21 16.7 -1.8 0.2 17.0 -0.5 0.0 15.2 0.9 0.0 17.3 -2.2 0.0 15.6 1.1 0.0
22 16.8 -2.8 0.0 16.5 -1.8 0.0 16.3 0.1 0.0 17.7 -2.5 0.0 16.7 -0.1 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 3 de febrer 20.2

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ_ 28 de gener -9.0

Dues versions de la coca de llardons
PAS A PAS PER LA COCA DE 

LLARDONS FARCIDA
Triturar els llardons al gust (hi 

ha qui li agraden més esmicolats 
i qui no).

Posar en remull els pinyons o 
les ametlles. 

Punxar amb una forquilla una 
de les làmines de pasta de full. 

Escampar els llardons trinxats 
per sobre d’una de les planxes de 
pastes de full. La quantitat de-
pendrà del vostre gust. Tapar la 
coca amb l’altra làmina de pasta. 

Batre l’ou i pintar la coca. Es-
campar sucre al gust i un bon 
grapat de pinyons o ametlles per 
sobre de la coca. 

Fer uns petits talls a tot el 
voltant amb unes tisores perquè 
quedi bonica la coca.  

Coure al forn 180-200º durant 
uns 10 o 15 minuts. Servir a tem-
peratura ambient. 

PAS A PAS PER LA COCA DE 
LLARDONS

Posar farina sobre el taulell.Es-
tendre la làmina de pasta de full. 
Triturar els llardons. 

Posar en remull els pinyons o 
les ametlles. 

Dividir mentalment la làmi-
na de pasta de full en tres parts 
iguals. Posar sobre de la franja 
central uns quants llardons tritu-
rats i uns 40 grams de sucre.

Doblegar una de les parts que 
no té llardons a sobre i aixafar-ho 
amb un corró. Afegir més llardons 
i més sucre.  Doblegar la part que 
ens queda lliure de pasta de full 
per tancar-ho. Aixafar amb el cor-
ró de nou perquè quedi tot ben 
integrat. 

Tallar la coca per la meitat i 
estendre-la amb el corró perquè 
quedi prima. Fer el mateix amb 
l’altra meitat de la coca. 

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 6.0

PRATS 6.4

SANT BOI 13.0

ORISTÀ 5.0

ALPENS 25.4

 »2 làmines de pasta de full
 »100-200 gr de llardons
 »1 ou per pintar
 »Un bon grapat de pinyons 
o d’ametlles crues 
laminades/trossejades. 
 »Sucre

 »1 làmina de pasta de full
 »80-100 gr de llardons
 »100 gr de sucre 
 »1 ou per pintar 
 »Una mica de farina
 »Un bon grapat de pinyons 
o d’ametlles crues 
laminades/trossejades. 

Batre un ou i pintar les coques.Es-
campar sucre al gust i un bon grapat 
de pinyons o ametlles per sobre. Coure 
al forn 180-200º durant uns 10 o 15 mi-
nuts. Servir a temperatura ambient. 

EL PRODUCTE
Els llardons són un subproducte del 

porc que s’ha incorporat en algunes 
preparacions, entre les quals destaca 
la coca de llardons. La coca de llardons 
és una coca dolça típica de gran part 
del Pirineu català. Els llardons s’obte-
nen per un procés de transformació del 
llard del porc que no ha canviat amb 
el pas dels anys. Per trobar llardons 
només cal que us acosteu  als comer-
ços de proximitat, podreu trobar·ne a 
qualsevol de les carnisseries dels vos-
tres pobles.//STV

INGREDIENTS PER LA 
COCA DE LLARDONS

El dijous 
llarder, 

botifarra 
menjaré!




