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NOTÍCIESNOTÍCIES

Èxit de participació en la 
setmana cultural de l’EMAL

Les joies del romànic del 
Lluçanès, explicades una a una

L’Escola de Música i Arts del Lluçanès ha cele-
brat la setmana cultural. Entre el 5 i el 16 de març, 
s’han organitzat més de 25 tallers, on hi han parti-
cipat gairebé un centenar de persones, i 4 concerts 
de l’alumnat, que han aplegat gairebé 400 persones. 
Les activitats programades des de l’EMAL s’han 
dut a terme als diferents pobles de la comarca.

Els tallers, oberts tothom, van anar a càrrec del 
professorat de l’EMAL, però també d’artistes del 
Lluçanès com la Mar Pujol, la Caruca Ballesteros, 
el Dr. Ben i en Josep Valldeneu, que van impar-
tir diferents tallers de creació, on van ensenyar als 
alumnes com fer titelles i cançons: com escriure’n 
la lletra, més o menys reivindicativa, i com fer-ne 
la música.

L’objectiu de la setmana cultural és que l’alum-
nat pugui treballar les diverses matèries que fan a 
l’escola però amb una perspectiva diferent de l’habi-
tual. A més, també serveix perquè les persones que 
no són alumnes de l’EMAL s’hi apropin, ja que la 
majoria de propostes que s’organitzen no necessiten 
coneixements previs.// CFU

El cicle de visites guiades a les joies del romànic 
que hi ha al Lluçanès van arrencar el passat mes 
de febrer a Alpens. Les visites, que seguiran fins 
al maig,  passaran per diversos municipis de la co-
marca i estaran guiades per diferents especialis-
tes en història i art medieval, que descobriran als 
visitants el context en què van ser construïdes les 
diferents esglésies i conjunts visitats. Construiran  
un  retrat del que ha acabat sent aquest país, que 
es començà a estructurar en comptats sota el do-
mini carolingi i que Guifré el Pelós n’impulsà la 
repoblació. Els diferents experts també parlaran 
sobre la litúrgia medieval i els rituals que estruc-
turaven la vida social de l’època.

Aquest mes d’abril es farà la tercera visita de 
la ruta, a Sant Salvador de Bellver (Sant Boi de 
Lluçanès). La primera va ser a Sant Pere de Ser-
rallonga (Alpens) un dels únics exemples d’art 
preromànic al Lluçanès. La visita va ser guiada 
per la doctora en Història de l’Art, Marta Fernán-
dez, que va explicar les diferents formes d’art que 
existien a Catalunya abans del període romànic, 
el segle XI, moment en què el que coneixem com 
Catalunya s’anava estructurant en comptats sota 
el poder carolingi.

La segona visita, que s’ha fet aquest març, ha es-
tat a Sant Andreu de Llanars (Prats de Lluçanès) 
un clar exemple del romànic de camp català. La 
visita la va acompanyar la doctoranda en Història 
de l’Art, Marianne Blanchart, que va parlar dels 
dos principals rituals que estructuraven la vida a 
les zones rurals durant l’edat mitjana: la consa-
gració d’un temple i la celebració de la missa.//

CULTURA Humor terrorífic en el 3r musical del Fem-hi+

Durant tres vespres de funció, 
el cap de setmana del 12 i 13 de 
març la sala Polivalent de Prats 
de Lluçanès es va omplir per pre-
senciar i gaudir de l’obra del grup 
teatral Fem-hi+ 3.0. Enguany va 
ser el torn de La família Addams, 
un musical que barreja cançó, 
ball i humor desacomplexat. 
Aquesta vegada, el grup teatral 
va incloure diverses aportacions 
que no van passar per alt entre 
el públic. 

La primera, la música. Un cop 
més, i seguint la línia que ja han 
marcat en les edicions anteriors, 
La família Addams va gaudir de 
la totalitat de la música inter-
pretada en directe – com també 
el cant. En segon lloc, i tal com 
van explicar els organitzadors, el 
text es va adaptar al context de 
Prats i del Lluçanès, incorporant 
burles que els lluçanencs enteni-
en millor que ningú.

En la versió del Fem-hi+ 3.0, 

els Addams són una família gò-
tica i un pèl peculiar que viu als 
voltants del cementiri de Prats. 
La filla, la Dimecres, s’enamora 
d’un jove provinent d’una famí-
lia aparentment més normal, els 
Grau de Barcelona. En vista del 
malestar i el xoc que ha provocat 
aquesta relació, els personatges 
del musical decideixen organit-
zar un sopar per apropar posici-
ons entre les dues famílies. Mal-
grat acabar bé, la proposta acaba 
sent un àpat accidentat i un des-

propòsit on es descobreix que ni 
els Grau ni els Addams encaixen 
gaire bé dins el concepte de la 
normalitat. 

En total, el Fem-hi+ va vendre 
799 entrades en tres dies de fun-
ció, uns diners que destinarà a 
ajudar a les persones afectades 
per la Guerra a Ucraïna a tra-
vés de la Creu Roja . Aquest és 
el tercer musical que organitza el 
grup teatral, després de L’amour 
en rouge (2017) i L’últim pètal 
(2018).//

La gresca a la plaça Major de Santa Eulàlia.// F: FERRAN VILA

Un moment de la representació.// F: FVC

Celebració de Saint Patrick’s a Sant Eulàlia

Més d’un centenar de persones 
es van reunir a la plaça de Santa 
Eulàlia de Puig-oriol per celebrar 
Saint Patrick’s, la festa irlandesa 
més coneguda mundialment. La 
plaça Major es va guarnir especi-
alment per l’ocasició amb llums, 
rams, banderoles i globus (tot 
verd, blanc i taronja), que feien 
companyia a una gran taula on, 
veïns i forans, compartien àpat i 
somriures.

Una bandera irlandesa al fons, 
assenyalava el Pub O’riol, on més 
enllà de la tradicional cervesa, en 
aquest cas una Bitter i una Por-
ter de la Kresta, també hi havia 
la cua pel sopar. Ningú es volia 
perdre els plats preparats per la 
jornada, de primer amanida de 
col de La Primitiva, de segon, es-
tufat de xai de Cal Penyora i per 
acompanyar-ho un pa típic irlan-
dès que va elaborar Cal Parra. I 
no hi podien faltar les postres, tot 
tipus de pastissos que van fer di-
ferents veïnes de Santa Eulàlia.

Per animar la vetllada no podia 
faltar la música, que es va allar-
gar fins altes hores de la nit. El 
toc d’inici el van fer un grup de 
músics de diferents formacions 
com Riu i Catfolkin, que van om-
plir les primeres hores de la pla-
ça a ritme de folk. El relleu el va 
prendre El Pony Pisador, que a 
ritme de cançons irlandeses i de 
més a prop, va convertir la plaça 
Major en una festa.

Per alguns aquest va ser el seu 
primer Saint Patrick’s a Santa 
Eulàlia però, tot i que amb algu-
na interrupció entremig, ja fa 25 
anys que se celebra. Va començar 
el 1997, als inicis es feia a Cal 
Penyora, després d’uns anys de 
parada, un grup de voluntaris de 
Santa Eulàlia i Sant Martí van 
recuperar la festa el 2010, aquest 
any era la primera vegada que es 
feia a la plaça.//

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL
Per_ Carolina Font Usart

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch
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NOTÍCIESNOTÍCIES

Petit repunt de casos 
de covid al Lluçanès

Neix la nova comunitat 
de coworkers i 
emprenedors de l’Espai

Seguiment 
desigual de la 
vaga d’educació

L’Espai de Prats de Lluçanès va acollir la primera 
trobada de la comunitat de coworkers i emprene-
dors que utilitzen habitualment aquest espai. De la 
trobada en va néixer La Sinèrgika, una comunitat 
que té com a objectiu generar sinergies, crear xar-
xa i compartir coneixements i experiències entre les 
persones que en formen part.

La primera trobada, que va tenir lloc el passat 
febrer, va estar dinamitzada pels consultors Jau-
me Bages i Núria Rios, els dos amb àmplia expe-
riència en la creació i dinamització de comunitats 
d’emprenedors. La primera sessió va servir perquè 
els diferents coworkers es coneguessin i exploressin 
les possibilitats de començar a teixir una xarxa de 
suport i col·laboració. La següent trobada serà el 
dimecres 30 de març a les 6 de la tarda a l’Espai, 
tindrà la finalitat de profunditzar en les necessitats 
de la comunitat de coworkers de l’Espai.

Aquest projecte és una iniciativa conjunta dels 
ajuntaments de Prats de Lluçanès, Cardona i Me-
diona amb la finalitat d’activar i consolidar el tre-
ball col·laboratiu entre emprenedors i municipis i 
contribuir a la creació de comunitats d’emprene-
doria al seu entorn. Per aquest motiu el projecte 
també preveu dues trobades de networking grupals, 
una virtual i una presencial, entre les comunitats 
generades als tres municipis.

Aquest projecte és una prova pilot que compta 
amb el suport de la Diputació de Barcelona i té per 
objectiu l’activació i consolidació del treball col-
laboratiu a la Catalunya Central.//

El passat dimarts 15 de març 
va tenir lloc la 1a jornada de vaga 
a contra de la política del conse-
ller d’educació. Els sindicats van 
anunciar una convocatòria de 
vaga per protestar en contra de 
l’avançament de l’inici del curs, 
per la reversió de les retallades, 
per la reducció de les ràtios es-
tructurals i per reclamar la inver-
sió del 6% del PIB, entre d’altres. 
Al calendari, cal afegir l’aturada 
del dimecres 23 de març per re-
butjar la sentència que obliga a 
fer el 25% de classes en castellà.

El seguiment de la vaga a les 
escoles del Lluçanès durant els 
primers dies ha estat desigual. 
Els dies 15, 16 i 17 a les escoles 
d’infantil i primària el nombre 
de docents que va fer vaga va ser 
molt reduït, però s’espera un ma-
jor seguiment els dies 29 i 30. En 
el cas de l’Institut, el passat di-
marts 15 un 75% dels docents va 
fer vaga i prop d’un 50% del claus-
tre en va fer el dimecres 23. Per 
la seva banda, alumnes de tercer 
i quart d’ESO i, primer i segon de 
batxillerat, també es van sumar a 
la vaga.// NSM

PANDÈMIA

EMPRENEDORIADRETS

L’ABS Lluçanès perd el servei de 
les urgències nocturnes

L’ABS (Àrea Bàsica de Salut) 
Lluçanès va perdre, a principis 
d’any, les guàrdies nocturnes 
d’entre setmana, del cap de set-
mana i les dels festius. El que en 
un primer moment, per alguns va 
semblar una decisió provisional a 
causa de la manca de metges, ja 
que van coincidir vàries baixes 
per covid, ha acabat esdevenint 
una realitat que, tot sembla in-
dicar, no hi ha la voluntat de re-
vertir.

En una reunió entre els alcal-
des dels diferents municipis de 
l’ABS (Prats de Lluçanès, Olost, 
Sant Bartomeu del Grau, Lluçà, 
Sant Martí d’Albars, Oristà, Pe-
rafita) amb l’ICS de la Catalu-
nya Central, es va confirmar que 
s’havia pres la decisió de què el 
Lluçanès es quedés sense el ser-
vei d’urgències en horari nocturn 

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

els dies laborables, els caps de 
setmana i els festius. Així doncs, 
el veïnat del Lluçanès que tingui 
una urgència entre les vuit del 
vespre i les vuit del matí, s’haurà 
de dirigir al CAP Osona, situat a 
la plaça Divina Pastora de Vic.

El CAP de Prats seguirà ate-
nent les urgències dels pacients 
de tota l’ABS els caps de setma-
na. Abans del covid, però les ur-
gències també s’atenien als CAP 
d’Olost i de Sant Bartomeu del 
Grau.

Aquestes retallades en els ser-

veis d’urgències nocturnes van 
començar a Osona l’abril del 
2008, quan es van centralitzar a 
l’Hospital General de Vic. La con-
sellera de Salut de llavors, Mari-
na Geli, va argumentar el canvi 
per la manca de professionals i la 
racionalització dels recursos. A 
causa de la pandèmia, el 2020, es 
va canviar la ubicació de les ur-
gències que passava a ser al CAP 
Osona, al centre de Vic. Catorze 
anys després de la reestructura-
ció, ara el Lluçanès també perd 
les seves guàrdies nocturnes.//

Havia de ser una situació provisional, però l’ICS ho ha ratificat 

El CAP de Prats acollirà les urgències el cap de setmana.// F: MAPS.GOOGLE

Els positius per covid al Lluçanès han pujat aques-
ta quinzena, malgrat que les dades es mantenen molt 
lluny de les que hi havia les primeres setmanes de 
l’any i fins fa tan sols un mes.

L’increment s’ha notat a Sant Bartomeu (16 casos, 
la quinzena anterior n’hi va haver dos), a Perafita (11 
casos, la quinzena anterior només n’hi va haver un) i 
a Merlès (6 casos, mentre que l’altra quinzena no n’hi 
va haver cap).

A la resta de pobles, les dades han variat poc: 14 
casos a Prats, 10 a Olost, 6 a Lluçà, 4 a Sant Feliu, 3 
a Sant Boi, 1 a Alpens i cap a Oristà.

En total a la comarca s’hi han registrat 71 casos, el 
doble dels 36 registrats la quinzena anterior.

QUARANTENES NOMÉS PER CASOS CONCRETS
A partir d’aquest dilluns, 28 de març, ja no caldrà 

que s’aïllin les persones que hagin donat positiu de 
coronavirus però no en tinguin símptomes, o en tin-
guin de lleus: hauran de fer servir la mascareta i no 
estar en contacte amb persones vulnerables.

La Comissió de Salut Pública també ha aprovat que 
els tests diagnòstics siguin en persones amb factors 
de vulnerabilitat, però no a la població en general.

Així, a partir d’ara també serà complicat parlar de 
casos concrets per municipi, perquè el departament 
de Salut passarà a fer una anàlisi més global de l’es-
tat de la pandèmia.// FVC
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Gairebé la meitat de fonts del Lluçanès estan 
contaminades per un excés de nitrats

NOTÍCIES

El Grup de Defensa del Ter ha 
presentat el seu informe anual 
sobre la presència de nitrats a 
les fonts d’Osona i el Lluçanès. 
Al Lluçanès, i malgrat una lleu-
gera tendència a la baixa, enca-
ra són moltes les fonts contami-
nades per excés de nitrats. De 
les 46 fonts analitzades aquest 
any, 15 superen de llarg els 
50 mg/l. de nitrats que l’OMS 
(Organització Mundial de la Sa-
lut) fixa com a límit a la potabi-
litat i tres més estant a menys 
de 10 punts per arribar-hi. A 
la contaminació cal sumar-hi 
la sequera, especialment preo-
cupant quan es va dur a terme 
el mostreig, que es plasma als 
resultats, una de cada 4 fonts 
mostrejada no rajava. El resul-
tat final és que gairebé la mei-
tat de les fonts del Lluçanès que 
ragen estan contaminades.

Dels resultats d’aquest any 
cal destacar el significatiu aug-
ment de concentració de nitrats 
que han experimentat, la font 
de les Escaredes, a Sant Mar-
tí d’Albars, amb 20 punts més 
que l’any anterior, passant dels 
50,2 mg/l als 70,4 mg/l aquest 
any. I la font de les Coves, a 
Lluçà, que amb un augment de 
19,7 punts, és la font amb més 
concentració de nitrats de tot el 
Lluçanès, 160,1 mg/l.

Aquesta no és l’única font que 
triplica la taxa de nitrats per-
mesa, ja que també hi ha la font 
Forriola, de Sant Feliu Sasserra 
(153,1 mg/l), i la font de la Tor-
re, d’Oristà que s’hi apropa bas-
tant (123 mg/l). Altres com la 
font de Cal Blanc (105,4 mg/l), 
de Sant Martí d’Albars o la font 
dels Traginers (100,3 mg/l) de 
Sant Feliu Sasserra, en doblen 
la concentració permesa.

Aquest augment de concen-
tració de nitrats en certs muni-
cipis, fa que alguns no tinguin 
cap font d’aigua potable al po-
ble, sigui perquè estan contami-
nades o perquè no ragen a cau-
sa de la sequera. Aquest és el 
cas per exemple, de Lluçà on de 
les tres fonts analitzades dues 
superen el límit de 50 mg/l i una 
no raja. En el cas de Sant Martí 
d’Albars les tres fonts analitza-
des superen el límit de nitrats 

LLUÇANÈS
Per_  Carolina Font Usart

MUNICIPI FONT Nitrats
mg/l. 

Diferèn-
cia amb 
2021

Alpens De la Llena 0,9 +0,5

Alpens De la Palmerola 4,7 S/D

Alpens De la Pixarella 0,0 -1,5

Alpens Bona no raja 33,6

Lluçà Dels Bous 85 +11,2

Lluçà De la Mosquera no raja 36,9

Lluçà De les Coves 160,1 +19,7

Olost Casa Nova 66,1 -9,2

Olost De les Costes 57,3 S/D

Olost Del pont de la Vila 83,6 S/D

Oristà Salada 0,9  +0,3 

Oristà De la Torre 123,0 -3,3

Oristà De la Baga 43,2 +12,7

Perafita Nova 29,9 -58,8

Perafita De l'Hostal Nou 3,6 -85,9

Perafita Del Raig 49,5 -0,6

Perafita De Perera 39,3 +12,7

Prats de Lluçanès Les 3 Fonts 57,2 -9,7

Prats de Lluçanès Del Marçal 40,1 -11

Prats de Lluçanès De la Vila no raja 50,2

Prats de Lluçanès Ti no raja 149,9

Prats de Lluçanès Calenta 72,6 +4

Sobremunt Conjunta no raja 0,8

Sobremunt De la Roca 12,4 -19,7

Sobremunt De Santa Llucia no raja 7,5

Sobremunt De Can Quelet no raja 49,2

St. Agustí de Lluçanès De les Vinyes Grosses no raja 5,9

St. Agustí de Lluçanès Dels Veïns no raja 15,5

St. Agustí de Lluçanès De les Mosqueres 12,2 +4,7

St. Agustí de Lluçanès Canal no raja 18,9

St. Bartomeu del Grau De la Teula no raja S/D

St. Bartomeu del Grau De la Plaça 73,9 -10,1

St. Bartomeu del Grau Del Boix 8,7 S/D

St. Bartomeu del Grau Del Vicari no raja S/D

St. Boi de Lluçanès De la Boixa no raja 13,7

St. Boi de Lluçanès De la Prada 25,9 -0,5

St. Boi de Lluçanès De la Mina 0,0 -1,9

St. Feliu Sasserra Forriola 153,1 +0,4

St. Feliu Sasserra Dels Traginers 100,3 +3,4

St. Feliu Sasserra De Comes Vertides 46,6 -18,6

St. Martí d'Albars De les Escaredes 70,4 +20,2

St. Martí d'Albars Cal Blanc / St. Martí 105,4 +7,3

St. Martí d'Albars Dels Plans 64,7 S/D

Sta. Maria de Merlès Dels Bullidors 82,4 -3,8

Sta. Maria de Merlès Del Sàlic 1,5 -2,2

Sta. Maria de Merlès Del Molí del Mas 10,8 +0,3

i el mateix passa amb les fonts 
d’Olost.

Dels 13 municipis del Lluça-
nès només 5 tenen totes les fonts 
mostrejades per sota del llindar 
de potabilitat que marca l’OMS 
(50 mg/l): Alpens, Perafita, So-
bremunt, Sant Agustí de Lluça-
nès i Sant Boi de Lluçanès. Cal 
destacar les fonts d’Alpens, que 
són les menys contaminades de 
la comarca, destacant la font de 
la Pixarella que seguint la ten-
dència a la baixa de l’any pas-
sat, ha aconseguit que enguany 
no hi hagués presència de ni-
trats a la seva aigua. I el mateix 
passa amb la font de la Mina de 
Sant Boi, on tampoc s’ha trobat 
rastre de nitrats.

Perafita s’ha incorporat 
aquest any a la llista dels po-
bles amb les fonts per sota del 
llindar de potabilitat, tot i que 
molt just perquè la font del Raig 
està al límit de la potabilitat de 
l’OMS amb una concentració 
49,5 mg/l. El que més destaca 
del cas de Perafita és el des-
cens que en la concentració de 
nitrats de les fonts de l’Hostal 
Nou, que ha passat de 89,5 mg/l 
a només 3,6 mg/l, i la font Nova 
que ha passat de 88,7 mg/l a 
29,9 mg/l.

UN TERÇ DE LES FONTS 
D’OSONA NO RAJA

Pel que fa a les fonts d’Osona 

la font de Gallisans, de Santa 
Cecília de Voltregà, continua 
sent la font més contaminada, 
superant el seu rècord de l’any 
passat i arribant als 557,6 mg/l, 
multiplicant per 11 el llindar 
de contaminació marcat per 
l’OMS. Darrere seu, hi trobem 
la font del Raig, de Torelló, amb 
283,8 mg/l i la font Salada, de 
Gurb, amb 246,4 mg/l.

Els més de 60 voluntaris que 
enguany han participat en el 
mostreig, van analitzar un total 
de 166 fonts del Lluçanès i Oso-
na, de les quals 51 no rajaven, 
o el que és mateix una de cada 
tres. I la meitat de les fonts 
analitzades, un 46%, estan con-
taminades i tenen una mitjana 
de nitrats de 61 mg/l. Des del 
GDT assenyalen que malgrat 
els intents de l’administració 
a través de moratòries i decla-
racions de zones vulnerables, o 
les plantes de tractaments de 
purins, la situació dels aqüífers 
i fonts no ha millorat. Denunci-
en que la indústria extractiva 
contamina i “explota un bé tan 
preuat com les masses d’aigua”, 
fet que se suma a la sequera 
d’enguany, on s’ha batut un rè-
cord de fonts sense aigua, que 
posa en evidència la crisi climà-
tica que estem vivint. Per això 
reclamen que cal apostar “per 
la sobirania alimentària i els 
petits productors”.//

Una de cada quatre fonts de les 46 de la comarca no rajava al gener 
Els resultats evidencien una lleugera millora any rere any

La font de la Llena, a Alpens, una de les menys contaminades.// F: @CONSORCI

La font de les Coves, en terme de Lluçà, la més contaminada.// F: @CONSORCI
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Aquest any he començat a prendre consci-
ència que fa 10 anys de massa coses i buscant 
en el bagul dels records per allò de què “abans 
tot era millor”, vaig anar a parar al Flickr 
d’un Ajuntament del Lluçanès. Una bonica 
manera de recordar els que ja no hi són i una 
eina útil per recordar als que vindran tot el 
que havíem set. I pels que hi érem i encara hi 
som és una bufetada de realitat, no pels anys 
que hem sumat, sinó perquè som imbècils 
(tant que no sé ni si és correcte dir-ho).

Argumento l’hipòtesis:
El primer àlbum era d’una festa major, 

quan encara hi havia Caixa Manlleu i era 
BBV i A per separat. Un dels actes era la des-
pertada i s’entrava a dins l’oficina de la cai-
xa per tocar l’intèrfon, on t’atenia un veu en 
català tan amablement com podia, tenint en 
compte que els interlocutors eren una colla de 
borratxos. És a dir que, en menys de 20 anys, 
ens han canviat les caixes per bancs, ens han 
apujat les comissions i tret hores d’atenció al 
públic, tantes que al final han tancat les ofi-
cines. I el súmmum és que encara aplaudim 
quan un il·luminat diu que l’administració 
posarà caixers automàtics als pobles que no 
en tenen i que hi destinaran un milió d’eu-
ros l’any, d’això se’n diu ser cornut i pagar el 
beure.

La instal·lació de la xarxa guifi.net també 
tenia àlbum, una xarxa d’accés a internet 
oberta i lliure i per molts pobles del Lluçanès 
l’única manera de tenir-hi accés. Això era allà 
el 2007, quinze anys després, la passivitat 
dels ajuntaments ha fet que aquesta xarxa 
pràcticament desaparegués, quan van ser ells 
mateixos que la van finançar. Potser hi ha es-
perança ara que uns quants veïns de Perafita 
s’han organitzat per recuperar-la. 

I l’àlbum de la Fira PICA, pels joves o des-
memoriats, la fira de Propostes Innovadores 
de la Cultura de l’Aigua, primera edició 2007 
i última el 2012. I passats 10 anys el més in-
novador que fan els ajuntaments de la comar-
ca és votar a favor del transvasament d’aigua 
del Ter i estudiar el del Llobregat. Transva-
saments al cap i a la fi, com el que va aprovar 
l’Aznar el 2000, quan cridàvem allò de “lo riu 
és vida”.

El riu és vida i les fonts són mort (o almenys 
un ingrés hospitalari), perquè després de 20 
anys de denúncies i de tiretes administrati-
ves, la meitat de les fonts del Lluçanès se-
gueixen contaminades. No tenim aigua, però 
tenim porcs, concretament 7 porcs per habi-
tant.

I això ho llegiu després d’una vaga per re-
clamar que es blindi el català a l’escola. Cosa 
que hauria d’estar passant des del 83. El ca-
talà s’ha minoritzat i per desídia dels que ma-
naven i manen encara hem de sortir el carrer 
a defensar-lo. I potser ho dic perquè m’ha sor-
tit un àlbum del Correllengua i veient com va 
tot, potser que torni.//

Junts per Perafita vota en contra de la  
consulta del mirador proposada pel PAP

El ple de l’Ajuntament de Pe-
rafita del passat 15 de març va 
estar marcat per la polèmica 
arran de la moció presentada 
pel PAP (Poble Actiu Perafita) 
on demanaven fer una consulta 
vinculant sobre el projecte del 
mirador de Perafita.

El PAP des del principi s’ha 
oposat a la construcció d’aquest 
mirador, ja que el considera 
innecessari i, segons ells, tam-
poc resol de manera efectiva 
la necessitat de fer més segura 
l’entrada sud del poble. És per 
aquest motiu que van presen-
tar una moció al ple de l’Ajun-
tament perafitenc demanant 
que fos el poble el que decidís si 
calia o no tirar endavant el pro-
jecte. La moció no es va aprovar, 
ja que només va rebre els vots a 
favor dels tres regidors del PAP, 
i Junts per Perafita hi va votar 
en contra. 

Durant l’exposició de motius, 
el PAP va argumentar que el 

mirador suposarà un deute im-
portant pel municipi, que pot 
acabar hipotecant els futurs con-
sistoris, si les subvencions que 
es preveu que han d’arribar, no 
ho fan. Segons l’equip de govern, 
Junts per Perafita, l’Ajuntament 
només haurà de pagar 86.000 € 
del cost total del mirador, que 
serà d’uns 534.000 € aproxima-
dament. 

L’equip de govern preveu que 
la major part del projecte es fi-
nanci a través d’una subven-
ció del programa FEDER de 
217.000 €, una de la Generalitat 
de Catalunya de 128.000 € i una 
tercera de la Diputació de Bar-
celona de 103.000 €. Tanmateix, 
aquestes ajudes encara no han 
estat atorgades i els imports fi-
nals podrien ser inferiors, fet 
que suposaria l’increment de la 
part que ha d’assumir l’Ajunta-
ment. És per aquesta incertesa 
que l’informe elaborat des del 
servei d’intervenció i secretaria 
del consistori perafitenc és des-
favorable a fer la inversió.

Des del PAP també declaren 
que hi ha projectes més urgents 

per fer a Perafita que no el mi-
rador i la vorera que, com diuen, 
“no arribarà enlloc”. Pel PAP, 
els projectes prioritaris del poble 
són l’escola nova o la depurado-
ra. Casals, que està d’acrod amb 
aquestes prioritats, va especifi-
car però que  “aquests  diners ar-
riben pel (projecte) que arriben” 
i no es poden destinar a solucio-
nar ni arreglar altres coses.

Des de Junts per Perafita 
s’han oposat a la consulta ar-
gumentant que el projecte del 
mirador ja estava en el seu pro-
grama electoral i “el poble ja ho 
sabia quan ens va votar”. Casals 
va afegir que l’Ajuntament de 
Perafita s’havia compromès amb 
els altres municipis que for-
men part del projecte Miradors 
d’Osona i que ara ja no se’n po-
den fer enrere.

Finalment, un cop votada la 
moció, que no va prosperar, hi 
va haver torn de precs i pregun-
tes on els assistents van recrimi-
nar a l’equip de govern que, tot i 
que el mirador s’acabarà fent, no 
vulguin saber l’opinió de la gent 
del poble.//

PERAFITA
Per_ Carolina Font Usart

Isaac Romero deixa la 
regidoria de Prats

Onaigua gestionarà 
l’aigua a Sobremunt

El regidor d’igualtat i participació, Isaac Rome-
ro, va anunciar durant l’últim ple del consistori de 
Prats de Lluçanès l’abandó del seu càrrec. Sense 
aprofundir en els motius de la decisió però assegu-
rant que es tracta d’un acte voluntari, Romero va 
explicar que “pesen més els contres que els pros”. 
“Ningú és imprescindible i tot és temporal. Tal com 
vaig decidir formar part d’aquest projecte fa tres 
anys, avui opto per sortir-ne”, va assegurar el fins 
ara regidor en referència a l’equip de Junts per 
Prats. Tant l’alcalde, Jordi Bruch, com la resta de 
grups van agrair la tasca de Romero, i alguns, com 
la cap de l’oposició, Montse Boladeras, van recri-
minar el “desgavell” que reflecteix una decisió com 
aquesta. Isaac Romero ja va abandonar durant 
l’estiu passat les funcions d’organització de fires i 
festes, un rol que va entomar Jordi Batriu, regidor 
de cultura i turisme. El substitut de Romero serà 
el pradenc Heribert Grifell, que prendrà possessió 
durant el pròxim ple.//JBE

L’alcalde de Sobremunt, Albert Güell, va firmar 
aquest passat divendres 18 de març, l’adhesió del 
municipi a Onaigua, la nova empresa pública del 
Consell Comarcal d’Osona. A partir de l’1 d’abril 
serà Onaigua qui oferirà el servei d’aigua en baixa, 
clavegueram i drenatge al poble.

La nova empresa també donarà servei a muni-
cipis d’Osona com Torelló, Balenyà, Sant Julià de 
Vilatorta, Sant Vicenç de Torelló i el Brull, que 
juntament amb el municipi lluçanenc, han estat 
els primers a firmar el conveni per formalitzar la 
delegació del servei d’abastament d’aigua en baixa-
da i clavegueram al Consell Comarcal d’Osona. La 
posada en marxa d’Onaigua servirà per gestionar 
amb criteris de servei públic un bé essencial com és 
l’aigua, reivindicant la gestió eficient i mancomuna-
da, tal com van apuntar els alcaldes durant la firma 
de l’adhesió.

Pel que fa a les usuàries finals, el pas a Onaigua 
no ha de suposar cap gran canvi, ja que el servei 
es continuarà prestant amb les mateixes condici-
ons, instal·lacions i qualitat, tal com van apuntar 
durant la firma del conveni. Només canviaran el 
format i l’emissor de les factures i les vies de comu-
nicació i atenció al client, que en paraules del pre-
sident del Consell Comarcal d’Osona, Joan Carles 
Rodríguez “un dels reptes d’Onaigua és esdevenir 
una empresa propera i oferir una atenció a la ciuta-
dania de qualitat”.

La nova empresa farà arribar aigua a aproxima-
dament 11.400 punts de consum i donarà servei a 
gairebé 25.000 habitants.// CFU

SERVEISMUNICIPAL
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Romero, al centre, amb tots els regidors.// F: @isaacrcasals

Carolina 
FONT USART

Deu ser cosa de l’edat
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Presentació de Caixes plenes..., o buides, de Núria Vendrell Ventanyol.// F: LL.SURI - DALPENS.COM

Les dones de Sobremunt fent el mural del 8M.// F: @CONS_LLUCANES

Els actes en motiu del 8M s’allarguen 
durant tot el mes de març al Lluçanès

A judici els Mossos acusats d’agressió racista a Sant Feliu

El cap de setmana del 12 i 13 
de març, Alpens va acollir per 
segon any l’exposició col·lectiva 
i el mercat d’art Fèminart de do-
nes del Lluçanès i rodalies, on 
artistes d’arreu del territori van 
exposar projectes i obres de disci-
plines artístiques molt diverses. 
El dissabte al matí es va dur a 
terme un taller d’olis curatius a 
càrrec de la Raquel Fernàndez 
i les Dones que cremen romaní 
van portar per primer cop a la 
vila el seu espectacle “De dona a 
dona. Carta de llibertat a les be-
guines”. Les dones grans del Llu-
çanès també han paticipat al 8m 
elaborant un mural amb el lema 
“Dona, tu també pots deixar la 
teva empremta.”

A Olost, el dimecres 9 de març, 
es va dur a terme un taller de cui-
na sobre l’alimentació durant la 
menopausa i a Sant Bartomeu va 
organitzar un taller d’herbes re-
meieres el dimecres 16.

Diumenge 20 de març, Sant 
Feliu va poder gaudir de l’obra 
teatral Nuades que posava sobre 

Els sis agents de Mossos d’Es-
quadra,  antidisturbis de l’AR-
RO (Àrea Regional de Recursos 
Operatius), acusats d’una agres-
sió racista a Sant Feliu Sasserra 
durant una detenció al gener del 
2019, finalment s’asseuran al 
banc dels acusats de l’Audiència 
de Barcelona. Així ho ha dicta-
minat el magistrat del jutjat nú-
mero 5 de Manresa que ha con-
siderat que els agents hauran de 
respondre als delictes d’atemp-
tat greu contra la integrat mo-
ral, un delicte lleu de lesions, a 
més a més d’un agreujant per 
haver actuat amb motius racis-
tes. Més enllà d’això, a la inter-
locutòria d’obertura de judici 
oral, segons informa la revista 
LaDirecta, el jutge també exi-
geix una finança de 15.000 € en 
concepte de responsabilitat civil 
i decreta la responsabilitat civil 
subsidiària de la Generalitat, 

la taula temes com la maternitat, 
l’enamorament, el desig, la mani-
pulació, la pressió social o la ve-
llesa.

Per la seva banda, el Consor-
ci del Lluçanès, juntament amb 

degut a la condició de funcionari 
dels sis agents.

L’agressió a la que fa refe-
rència l’acusació va tenir lloc 
al gener del 2019 a Sant Feliu 
Sasserra durant la detenció d’un 
jove de nom Wubi. Un any i mig 
després, LaDirecta i Catalunya 
Ràdio feien públic un àudio del 
moment de la detenció enregis-
trat per la mateixa víctima. En 
l’enregistrament de l’actuació 
policial, es poden escoltar com 
els agents proclamen frases com 
“tu eres un mono” o “negro de mi-
erda”.

Per altra banda, la Secció de 
delictes d’odi i discriminació de 
la fiscalia de l’àrea de Manresa 
demana 3 anys i 6 mesos de pre-
só pels agents, així com una pena 
d’inhabilitació per a l’exercici de 
funcionari en un cos de segure-
tat d’abast estatal, autonòmic i 
municipal durant quatre anys, i 
tres mesos de multa fent-se càr-
rec de 20 € diaris. Així mateix, 
l’associació SOS Racisme, que 
actua com a acusació popular i 

el Consell Comarcal d’Osona i 
altres ajuntaments d’Osona va 
organitzar la xerrada “Intersecci-
onalitats en el feminisme trans* 
inclusiu” que va tenir lloc el 22 de 
març a l’edifici del Sucre de Vic.//

defensor de la persona suposa-
dament agredida, demana sis 
anys de presó per un delicte de 
tortures, tres mesos de multa a 
30 € diaris per lesions, 12 anys 
d’inhabilitació i una indemnitza-
ció de 30.000 € per danys morals 
i 260 € per lesions físiques. 

Aquesta decisió posa punt i fi-
nal a la fase d’instrucció del cas, 
després que, durant gairebé un 
any i mig, els acusats així com 
alguns superiors, haurien provat 
de dilatar i obstaculitzar el pro-
cés, segons denúncia SOS Racis-
me.  Tal com informa LaDirecta, 
primerament, els agents impu-
tats es van negar a identificar les 
seves veus davant el jutjat, acti-
tud que també van prendre els 
seus superiors, tot i que al cap 
d’un temps dos sergents i un sot-
sinspector van cedir per aportar 
la informació requerida. A més, 
els sis agents van demanar fer 
la roda de reconeixement davant 
la víctima amb la cara tapada, 
forçant que l’acusació deixés de 
demanar aquesta prova.//

LLUÇANÈS 
Per_ Nerea Sanchez Moreno

SANT FELIU SASSERRA
Per_ Lluc Corominas

El magistrat ha acordat jutjar-los pels delictes d’atemptat greu contra la integritat 
moral i un lleu de lesions, amb l’agreujant per racisme

Sempre he admirat immensament a les 
mares i pares. Fa molts anys que tinc la 
sort de gaudir d’una de les tasques més 
boniques de la vida: acompanyar a infants 
i a les seves famílies. Sempre els hi he ex-
pressat la meva admiració i em fascina 
compartir amb ells les tantes vivències i 
aprenentatges que brollen en el camí de la 
primera infància i la ‘mapaternitat’. Sem-
pre respectant cada situació, sense jutjar, 
encoratjant a què cadascú escolti i seguei-
xi el seu propi instint, posant consciència 
en allò que li ressoni, posant presència en 
la individualitat de cadascú i sempre, pen-
sant que “en el moment que jo m’hi trobi, 
veuré què i com ho faré”...

Ara aquest moment és cada vegada més 
a prop i des del minut zero de l’embaràs 
encara he empatitzat més amb les ma-
res. I de veritat, que no hagués dit que ho 
podria fer més encara. I sí, per sorpresa 
meva s’han despertat unes sensacions 
bestials de profunda admiració al cos de 
la dona, de totes les mares i especialment 
de la meva. No hauria dit mai l’indescrip-
tible i bestials que són aquests mesos de 
gestació, viure en aquest núvol preciós ple 
de llums i ombres, l’importantíssim que 
és cuidar-nos una mateixa i com a socie-
tat. La importància del suport i presència 
de la parella, el fet de compartir i dansar 
junts aquest gran ball, aprenent i reapre-
nent l’acceptació.

És ara quan estimo més que mai el meu 
cos, la meva essència... Un estimar tan in-
descriptible que em reafirma encara més 
la meva naturalesa, el nodrir-me de la 
senzillesa, de sentir i viure intensament, 
d’acaronar allò que m’agrada, de gaudir de 
la bellesa de la vida.

Donem força a l’amor i la presència, 
recordem aquells primers dies i anys 
dels vostres infants (d’alguns ara ja ado-
lescents, joves o adults) i a l’inrevés, no-
drim-nos tots del tantíssim que ens han 
regalat els nostres pares i mares (tinguem 
fills o no). Cuidem-nos per cuidar-los per-
què “malgrat tot”, senzillament cadascú 
decideix des d’on vol viure, si des de l’agra-
ïment i amor a la vida o deixar-se emportar 
o adormir pel ritme artificialment frenètic 
de la societat. Que encara que a vegades 
no sigui fàcil, crec que a casa nostra (entre 
natura, tranquil·litat, veïns de tota la vida 
i carrerons impregnats de la nostra infan-
tesa) tenim molta sort i només cal posar-hi 
consciència. Una sort que ens permet més 
humanitat, més cura i més vida. I que si 
els adults som capaços de gaudir-ho, els 
infants són els primeres d’impregnar-se’n 
i d’escampar l’entusiasme de viure.//

Carina 
SERRA CAPELLAS

Cuidant-nos 
per cuidar-los

LA COLUMNA
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Classe dels Tsunamis.  
Cicle superior  
de l’escola Els Roures
Sant Feliu Sasserra

Dra. Ester Briz Muñoz
Prats de Lluçanès

Som els alumnes de cicle su-
perior de l’escola Els Roures de 
Sant Feliu Sasserra, al llarg del 
mes de febrer vam estar treba-
llant el conte a través de la pro-
posta: “Dones científiques” de la 
Universitat de Barcelona. Vam 
poder reflexionar sobre la poca 
presència de dones dins del món 
de la recerca, especialment en els 
llocs de màxima responsabilitat. 
Una de les explicacions a aquest 
fet és la manca de vocacions ci-
entífiques per part de les nenes 
i la poca presència de referents 
femenins dins l’àmbit científic. 
És per aquest motiu que vam es-
criure unes històries originals i 
engrescadores on les protagonis-
tes eren nenes i dones que volien 
ser científiques. I vam realitzar 
unes fotos amb les nostres pròpi-
es mans!

Estimats pacients,
Des de fa temps que em sento 

amb el deure d’explicar-vos per-
què he deixat d’anar a treballar 
i perquè no puc anar a treballar. 
Resulta que m’han desaparegut 
dos pacients de la meva agenda 
de treball del dia 23-12-2021, dia, 
en què vaig deixar de treballar.

Aquests pacients, me’ls havia 
apuntat jo mateixa, seguint el 
pacte de paraula que faig amb 
ells. Aquest pacte consisteix en el 
fet que, després de demanar di-
verses proves als meus pacients, 
com ara analítiques, electrocardi-
ogrames, llistes de les pressions, 
etc., quedem que jo les miraré 
sense que ells hi siguin presents. 
Fins aquí, si hi ha alguna cosa 
que no està bé, de qualsevol de 
les proves que els hi he demanat, 
jo els trucaré, per explicar-los-hi 
quina o quines coses estan ma-
lament i quina o quines actua-
cions mèdiques s’han de portar 
a terme. I, si després de revisar 
totes les proves que els hi he de-
manat, no hi ha res malament, 
no els trucaré i no els hi diré res, 
perquè voldrà dir, que tal com es-
tem, ja anem bé.

Per tant, el pacient entén que 
després d’unes tres setmanes 
d’ençà que es va fer les proves, 

Dimarts dia 8 de març, Dia In-
ternacional de la Dona, vam re-
bre un correu agraint la nostra 
feina i participació en el concurs, 
i ens van informar que érem gua-
nyadors i que els nostres treballs 
havien estat triats per inspirar la 
imatge de la Universitat de Bar-

si jo no els he dit res, vol dir que 
m’he revisat totes les proves que 
han fet i que han sortit bé, per 
tant, que no hem de canviar res, 
hem de continuar igual i que ja 
ho estem fent correctament.

Doncs, dos pacients d’aquests 
que m’havia apuntat jo mateixa 
per fer actuacions mèdiques amb 
ells, m’han desaparegut!

Els pacients no ho saben, cre-
uen, tal com hem quedat amb el 
pacte de paraula que fem, que 
tot està bé i no cal fer res més. 
Però, jo sé del cert, que he arri-
bat a conclusions mèdiques amb 
dos pacients i no els hi he pogut 
comunicar. No me’n recordo de 
quins pacients m’havia apuntat, 
i tampoc me’n recordo de quines 
actuacions mèdiques els hi cor-
responia de fer, perquè m’han de-
saparegut de l’agenda de treball 
malgrat que jo ho tenia tot ben 
apuntat.

Saber això, em porta molt ma-
lestar, perquè estic posant en risc 
la seguretat dels meus pacients i 
la meva, i, estic fent una negli-
gència mèdica involuntària.

Estic lluitant per poder esbri-
nar què ha passat amb aquests 
dos pacients desapareguts de la 
meva agenda de treball, per po-
der finalitzar les actuacions mè-
diques que tinc pendents de fer 
i, d’aquesta manera, no prendre 
mal, ni els pacients, ni jo.

Científiques, si o què?

Carta als meus pacients

Anna Litvinova i família 
Alpens

El passat divendres 4 de març vam arribar a Al-
pens després de decidir, per culpa de les circums-
tàncies, fugir de la guerra del nostre país, a Ucra-
ïna. Mentre fèiem el viatge, la gent d’Alpens ens 
va ajudar buscant hotel i llocs per dormir durant 
el trajecte. Quan vam arribar, vam tenir una rebu-
da molt maca: la gent ens esperava i tothom ens 
preguntava què necessitàvem, ens portaven coses 
sense demanar-ho, així com ajuda econòmica.

Volem agrair des d’aquí l’acollida que hem rebut 
del poble d’Alpens i de la comarca, on, cada persona 
que ens veu, ens ofereixen la seva ajuda. Especi-
alment, donar les gràcies a la Montse Morera i el 
Josep Miquel Casademunt, que ens han obert casa 
seva i ens ajuden cada dia. També, a l’alcaldessa 
d’Alpens i a l’escola La Forja, on el meu nebot pot 
anar a classes temporalment, i el Consell Comarcal, 
que ens van venir a veure per saber com estàvem i 
conèixer la nostra situació. 

Ara, estem fent tot el possible per arreglar els pa-
pers com a refugiats i trobar un habitatge per poder 
fer la nostra vida independent.

Igualment, agrair a tothom qui ha pogut ajudar a 
la situació del nostre país i a l’ONG Osona amb els 
Nens, que està coordinant l’acollida aquí.//

Agraïment

Minorisa i Serrat Grau
Prats de Lluçanès

Des de Minorisa de Transports i Serrat Grau jun-
tament amb el grup TXT Logística i Transport for-
mem part d’una gran iniciativa solidària per ajudar 
al poble d’Ucraïna

Volem donar les gràcies a totes les persones i em-
preses que de manera desinteressada esteu aportant 
el vostre granet de sorra i heu fet que la resposta 
hagi estat extraordinària. Agrair també a les empre-
ses del Berguedà, Bages i Lluçanès i a cada una de 
les persones anònimes de la comarca i rodalies que 
han vingut a les nostres oficines a fer les aportacions.

Tot el material recollit a Manresa i Prats de Lluça-
nès suma més de 5.000 kg de productes com menjar 
en conserves, roba d’abrigar, material sanitari, pro-
ductes de primers auxilis i un llarg etcètera. Aquest 
material s’ha enviat directament a l’ambaixada 
d’Ucraïna a Madrid. Des d’aquí també els agraïm tot 
l’esforç que en moments tan complicats han posat 
tota la seva dedicació i interès perquè aquesta ajuda 
hagi estat un èxit.

A causa de la gran allau de participació hem d’es-
perar que l’ambaixada d’Ucraïna a Madrid es des-
congestioni per continuar-hi transportant ajuda hu-
manitària.

Gràcies a tots i cada un de vosaltres per fer-ho pos-
sible.//

Agraïment

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

Publiquem els articles per ordre d’arribada. 
Màxim 3.400 caràcters (espais inclosos).

Infografia de la classe dels Tsunamis.//

Hem de saber, que tot queda 
gravat en el programa informà-
tic. El programa informàtic està 
dissenyat per saber qui modifi-
ca una visita i quan la modifica. 
També, està dissenyat perquè no 
es pugui modificar una visita, 
sense abans apuntar el motiu pel 
qual es modifica.

Recordeu les revisions generals 
que faig cada any amb cadascú 
de vosaltres? Aquells paperets 
on us apunto el que cal fer amb 
cadascú de vosaltres per tenir un 
bon control de totes les vostres 
malalties? Doncs, aquests pape-
rets que representen la revisió 
general que us faig cada any, i 
aquesta manera de portar-vos el 
control de totes les vostres ma-
lalties, me l’he anat inventant i 
innovant jo mateixa, tal com us 
consta. I, heu de saber que ha 
tingut un èxit rotund, perquè he 
assolit, amb diferència, els objec-
tius de bon control del pacient 
que ens marca l’Institut Català 
de la Salut.

Per tant, em resulta difícil tor-
nar a treballar sense abans po-
der aclarir el què ha passat amb 
aquests dos pacients que us aca-
bo d’explicar, per què m’agrada-
ria concloure les meves actuaci-
ons mèdiques que tinc pendents.

Atentament,
Dra. Ester Briz Muñoz del CAP 

de Prats de Lluçanès.//

celona pel Dia Internacional de 
la Dona i la Nena en la Ciència 
de l’any 2023.

Així doncs, amb la nostra pro-
posta volem donar un bri d’espe-
rança per tota la societat, la d’ara 
i la del futur! El món de la ciència 
no entén de gènere!//

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

Els equips A i B del Sant 
Boi d’Escacs acaben 
segons a la Lliga Catalana

Els equips santboiencs A i B del Club d’Escacs 
han acabat la lliga al podi, amb dues segones posi-
cions merescudes i a casa, ja que la darrera jornada 
es va celebrar al Centre de Sant Boi. L’Ajuntament 
va preparar un refrigeri pels participants.

Els sub-12, que era la primera vegada que compa-
tien, han acabat en 7a posició.

Les dues últimes jornades de la Lliga han estat 
decisives pel santboienc A, que arribava quart a fal-
ta de dues jornades. La victòria en la penúltima jor-
nada i els 5 punts i mig que s’enduia l’acostaven al 
podi, que va acabar confirmant a la darrera jornada 
d’on es van endur tots els punts, ja que el seu rival 
no es va presentar. Així doncs, el primer equip del 
Club d’Escacs de Sant Boi aconseguia una preuada 
segona posició.

L’equip B dels santboiencs que va empatar a la 
penúltima jornada, van guanyar la Paretana en la 
darrera jornada. Una victòria molt ajustada (2,5 a 
1,5) que els va valdre per obtenir la segona posició 
de la classificació.

Per la seva banda, els Sub-12 van aconseguir una 
nova victòria a la penúltima jornada, que els va do-
nar 4,5 punts dels 8 en joc. A casa, però, els espe-
rava el líder, que va confirmar la primera posició 
guanyant l’equip de Sant Boi en la darrera jornada. 
Malgrat la vuitena posició final, els sub-12 estan 
contents de tot allò que han après al llarg de les 
9 jornades i que els ajudarà a millorar de cara la 
següent competició.// CFU

MARXA

BÀSQUET FUTBOL
Més de 200 persones 
participen en la caminada 
de marxa nòrdica a Prats El Club Bàsquet Prats no 

pot amb el Manlleu 
Ian Soler fitxa pel Louisville 
City FC, equip de la United 
Soccer League 

Prats de Lluçanès va acollir, el passat 10 de març, 
la caminada conjunta que van fer els grups del cicle 
de passejades de marxa nòrdica per a la gent gran 
de Calella, Sant Coloma de Gramenet i Sant An-
dreu de la Barca, i els amfitrions vinguts d’arreu 
del Lluçanès.

El cicle de passejades impulsat per la Diputació 
de Barcelona, on participa gent de tot Catalunya, 
va aplegar a Prats més de 200 persones. El punt de 
trobada va ser el pavelló d’esports i des d’allà van 
visitar els punts més emblemàtics del municipi, en 
un recorregut de gairebé 10 km.

Les passejades formen part del programa de la 
Diputació “A cent cap als 100” adreçat a persones 
grans amb l’objectiu de fomentar l’activitat física, 
donar a conèixer l’entorn natural de la província de 
Barcelona i viure la natura d’una manera adaptada 
a la gent gran.// CFU

Després de guanyar els dos primers partits con-
tra el Manresa C.B.F., les jugadores entrenades 
per Jofre Canal es van veure superades per un C.B. 
Manlleu molt intens. En el partit disputat el passat 
dissabte 19 al Pavelló Municipal de Prats, les locals 
van aguantar fins a l’inici del 3r quart, en el qual 
van acabar encaixant un parcial de 8 a 18 favorable 
a les visitants que acabaria amb les aspiracions de 
victòria. Un guió molt semblant tindria el partit a 
Manlleu jugat l’endemà, diumenge 20. El club pra-
denc es va mantenir dins del partit fins a l’equador 
del segon període, moment en què les locals van 
posar la directa per acabar guanyant còmodament.  
El pròxim compromís per serà aquest dissabte 26, 
dia en el qual el Pavelló Municipal de Prats rebrà 
la visita del C.B. Puig-Reig a les 11 del matí.// XVA

El jugador pradenc Ian Soler comença una 
nova etapa futbolística, ara als Estats Units. 
Després de rescindir el contracte amb el Zagle-
bie Lubin polonès, el passat 18 de febrer es feia 
oficial la seva incorporació a l’equip de la ciutat 
de Louisville, que juga a la United Soccer Lea-
gue, la segona competició de futbol dels EEUU.  
El futbolista d’El Soler de N’Hug, que confia de-
butar properament amb el seu nou club, emprèn 
la sisena aventura de la seva carrera professional, 
en la qual ha militat en equips de 5 països dife-
rents.// XVA

Jugadors del F.C. Pradenc en un partit d’aquesta temporada..// F: XVA

Ian Soler amb la nova equipació.// F: @IANSOLERR

Els caminadors a l’ermita de Sant Sebastià de Prats.// F: @CONSORCI

El Júnior del C.B.P. en un temps mort.// F: XVA

El Pradenc segueix escalant posicions

El F.C. Pradenc masculí està 
completant una segona volta gai-
rebé perfecta, sumant 13 punts 
de 18 possibles i desplegant un 
joc de gran nivell contra els dos 
primers classificats

El passat dissabte dia 12, 
l’equip dirigit per Roger Roma va 
desaprofitar una gran oportuni-
tat per sumar tres punts contra 
l’Olímpic la Garriga. Els blau-
granes, que rebien el segon clas-
sificat en un Municipal amb la 
gespa deteriorada per les pluges, 
van dominar el joc durant 80 mi-
nuts, acaparant tota la possessió 
i disposant d’una gran quantitat 
d’ocasions de gol molt clares. El 
resultat al descans era de 2 a 0 
favorable els pradencs gràcies 
als gols de Tià Corbalan i Jordi 
Bartrons, jugadors que a la re-
presa haurien pogut rematar la 
feina en un dos contra un amb el 
porter, però no van aconseguir 
superar el porter de La Garriga. 
Tot i la superioritat, els de Prats 
van anar deixant escapar opor-
tunitats per sentenciar el partit i 
ho va acabar pagant en els últims 
10 minuts, en els quals l’Olímpic 

acabaria empatant amb dues ar-
ribades aïllades, deixant glaçada 
l’afició local, que veia com el par-
tidàs del seu equip no era sufici-
ent per sumar els 3 punts. 

Amb la idea de seguir mostrant 
el bon joc dels últims partits, 
l’equip blaugrana va desplaçar-se 
fins al Municipal d’Aiguafreda 
per disputar la 23a jornada de lli-
ga. Les coses es van posar de cara 
ben d’hora, amb la diana de Jordi 
Bartrons als 7 minuts de partit. 
La duresa i la intensitat suma-

des a la pressió del públic van 
mantenir l’encontre obert en tot 
moment. No obstant, la tranquil-
litat que va donar el segon gol de 
Bartrons al minut 83 només du-
raria tres minuts, el temps que 
va tardar el conjunt aiguafredenc 
en retallar distàncies. Els últims 
minuts va tocar patir, però els 
punts no es van escapar i la vic-
tòria va ser per al Pradenc. 

El pròxim compromís del Pra-
denc serà a Centelles el proper 
diumenge dia 3 d’abril.//

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

Els blaugranes perdonen la vida al segon classificat (2-2) però es refan 
imposant-se a l’Aiguafreda (1-2) en un partit molt intens
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El Futbol Sala continua sumant victòries i ja és líder en solitari

El C.F.S. Prats és l’equip més 
en forma de Segona Catalana. 
Ho avalen uns números estratos-
fèrics, amb només una derrota en 
les 17 jornades disputades fins 
a dia d’avui. L’equip dirigit per 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

Jordi Rota i Isaac Basagaña està 
agafant una velocitat de creuer 
cap a l’ascens, i més després de 
les ensopegades dels seus rivals 
directes. 

En el cas del partit enfront 
l’Alella, un gran ambient al Pa-
velló va donar l’empenta neces-
sària als locals per superar el 
conjunt maresmenc. El partit va 

quedar molt ben encarrilat a la 
primera meitat, en la qual els lo-
cals van anotar tres gols en dotze 
minuts, els dos primers de Guille 
Borralleras i el tercer de Bernat 
Bujons. No obstant, els alellencs 
no es van arronsar i van acon-
seguir retallar distàncies poc 
abans del descans. A la represa, 
els blaugranes van prémer l’ac-
celerador per sentenciar el matx 
però no van aconseguir foradar 
cap més cop la porteria visitant, 
tot i disposar de bones ocasions. 

Una setmana després arriba-
va el partit més transcendental 
de la temporada, amb la visita a 
la pista del tercer classificat, el 
Racing Pineda, aleshores situat 
a només 3 punts dels de Prats. 
Tots dos equips, coneixedors de 
la derrota del líder, van sortir 
molt intensos, amb els locals 
pressionant la sortida de pilota 
per evitar que els pradencs ju-
guessin còmodes. Tot i això, al 
minut 6 de partit David Solanich 
ja havia avançat l’equip blaugra-
na gràcies a una jugada d’estra-
tègia a la sortida d’un córner. 
Els locals van seguir apretant, 

però el marcador no es va moure 
abans del descans. A la represa, 
el conjunt pradenc va exhaurir 
les 5 faltes en només set minuts, 
un fet que condicionava total-
ment el desenllaç del matx. Tot 
i les dificultats, al minut 32 de 
partit un xut de Bernat repel·lit 
pel porter local va acabar amb la 
rematada de Guille al fons de la 
xarxa per establir el 0-2. A par-
tir d’aquest instant, l’equip local 
va utilitzar el porter jugador i 
va passar a dominar el joc, però 
sense crear massa perill. Resta-
ven menys de 2 minuts pel final 
quan va arribar el primer dels pi-
netencs després d’una jugada de-
safortunada pels visitants. Amb 
patiment final, el Club Futbol 
Sala Prats va poder cantar vic-
tòria i passar automàticament a 
liderar la categoria en solitari, 
amb dos punts de marge respec-
te l’Aiguafreda, segon classificat 
i pròxim desplaçament dels blau-
granes. Abans, l’equip pradenc 
haurà d’afrontar un altre partit 
important a casa, on rebrà l’Atlè-
tic Català el proper dissabte dia 
26 a les 7 de la tarda.//

L’equip blaugrana s’imposa a l’Alella al Pavelló Municipal (3-1) i surt victoriós de la 
pista del tercer classificat, el Racing Pineda (1-2)

Celebració del podi a la plaça Major d’Olost.// F: POL ASENSI

Dos-cents participants a la cursa de Sant Isidret d’Olost

Més de dues-centes persones 
van participar el passat diumen-
ge 13 de març de la Pujada a 
Sant Isidret, la cursa de munta-
nya d’Olost que organitza el Club 
Excursionista Via Fora.

Els participants podien escollir 
entre una cursa de 15 quilòme-
tres, una de més curta d’11, o bé 
fer-ho caminant, sense cronome-
trar el temps.

Enguany, el recorregut deixa-
va de banda el pedró de Sant Isi-
dret, per visitar indrets de l’oest 
del municipi. Així, durant el re-
corregut, els corredors i camina-
dors van visitar llocs com la baga 
del molí de Reixach, el pantà, la 
séquia i la resclosa del molí de 
Cabanes, el Serrat Bolater, Met 
i Cua o Sant Adjutori.

A la cursa llarga, de 15 qui-
lòmetres, Cesko Compte va 
aconseguir la primera posició 
registrant un temps d’1 hora, 7 
minuts i 58 segons. Tot i això, 
Jordi Clermont, segon classificat, 
va travessar la línia d’arribada 
trepitjant-li els telons, a només 

un segon de Compte. I és que els 
últims metres de la cursa, els dos 
atletes van protagonitzar un in-
tens esprint, amb diversos avan-
çaments l’un a l’altre, per que-
dar-se amb la victòria. El podi 
es va completar amb Jordi Pujol, 
que va travessar la línia d’arriba-
da 1 minut més tard.

En clau femenina, Helena Mer-
cader va ser la més veloç amb un 
temps d’1 hora i 18 minuts, se-
guida per Sílvia Roca, i comple-
tant el podi, l’atleta local, Anna 
Solanich.

Pel que fa a la cursa curta, d’11 
quilòmetres, el millor resultat el 
va assolir Isma Casadesús, amb 
un temps de 51 minuts i 27 se-
gons. El segon classificat va ser 
Carles Rodríguez, i en tercera po-
sició, l’atleta olostenc, Lluc Coro-
minas. En la categoria femenina, 
Carla López, amb un temps d’1 
hora i 2 minuts, va ser la millor 
corredora, seguida per Mireia 
Solà i Maria Pastor.

Enguany, la cursa formava 
part de la copa Osoning, una 
classificació paral·lela que agru-
pa els resultats dels atletes que 
participin de les curses de mun-
tanya de la comarca d’Osona. 

També, va comptar amb molta 
participació local, on molts corre-
dors d’Olost no van desaprofitar 
l’oportunitat de competir entre 
els camins de casa.

Durant tot el matí, la plaça 
d’Olost i els camins per on trans-
corria la cursa, van viure un bon 
ambient per veure i gaudir de 
l’esdeveniment esportiu. Malgrat 
l’amenaça de pluja, el temps va 
respectar l’acte durant tota l’es-

tona que va durar la prova.
La cursa es va tornar a dispu-

tar enguany després de l’atura-
da de dos anys per la pandèmia. 
L’any passat, però, l’organització 
va marcar un recorregut durant 
unes setmanes perquè tothom 
qui volgués, pogués fer-lo en 
qualsevol moment, i pels més 
competitius, publicar els seus re-
sultats a la plataforma en línia 
Strava.//

OLOST
Per_ Pol Asensi Turigas

La victòria 
es va 

decidir en 
un intens 

esprint final

Jugadors del C.F.S. Prats celebrant la victòria a la pista del 3r classificat.// F: CFS PRATS

L’equip 
suma 

només una 
derrota en 

17 jornades 
de lliga
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EQUIP MARÇ I ABRIL 

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.

PRATS DE LLUÇANÈS_ SETMANA DE LA 
SALUT. Del 4 al 10 d’abril.

OLOST_ TERCER TORNEIG DE PÀDEL de 
primavera masculí. Del 20 al 27 de març 
a les pistes de pàdel.

 DIVENDRES 25 DE MARÇ 

PRATS DE LLUÇANÈS_ PARLEM DE SALUT 
MENTAL. Xerrada amb Judit Pons i Ain-
hoa Campdepadrós. A les 8 del vespre a 
la sala d’actes de l’Espai.

 DISSABTE 26 DE MARÇ 

OLOST_ CARNESTOLTES DE L’ASSOCIA-
CIÓ DE LA GENT GRAN. Berenar, bingo i 
ball amb Danging Group “Susa i Albert” 
A 2/4 de 6 de la tarda al Casal.
SANT BOI DE LLUÇANÈS_ ACTIVITAT 
DEL CALENDARI 2022. Màgia, Bruixes i 
Dones Sàvies. Sortida de recol·lecció de 
plantes medicinals i taller d’elaboració 
de remeis casolans. De 4 a 6 de la tarda.

SANT CLIMENT DE LA RIBA_ TALLER DE 
FERMENTATS VEGETALS a càrrec de Sò-
nia Villar. A les 9 del matí al Puig dels 
Eixuts.

SANTA CREU DE JUTGLARS_ TALLER JU-
GUEM AMB LA VEU. (Cant)A càrrec de 
Celeste Alías. A les 10 del matí al Local 
Social.

 DIUMENGE 27 DE MARÇ 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ PRIMERA TRO-
BADA PARTICIPATIVA DE LA RIERA DE 
SORREIGS. A 2/4 d’11 del matí al Local 
el Centre.

LLUÇÀ_ CONCERT DE FANEKA. Taquilla 
inversa. A les 12 del migdia, sessió ver-
mut, i a les 4 de la tarda, sessió cafe. A 
la fonda La Primitiva.

 DIMECRES 30 DE MARÇ 

PRATS DE LLUÇANÈS_ SEGONA TRO-
BADA DE SINÈRGIKA, la comunitat de 
coworkers i emprenedors. A les 6 de la 
tarda a l’Espai.

 DISSABTE 2 D’ABRIL 

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ CARNA-
VAL. Cercavila amb grallers, Batupanda 
i Reis Carnestoltes. Espectacle infantil 
amb Gil Rataplan i xocolata desfeta. A 
les 5 de la tarda al casal. SOPAR I CON-
CURS DE DISFRESSES. A partir de les 9 
del vespre al casal.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ VISITA GUIA-
DA A SANT SALVADOR DE BELLVER. Les 
joies del romànic del Lluçanès. A càrrec 
de Xavier Costa, doctor en història me-
dieval. A les 11 del matí a l’ermita de 
Sant Salvador de Bellver.

OLOST_ TALLER DE CLOWN. Joc en famí-
lia. A les 10 del matí a l’EC Volat. Pro-
grames a part.

SANT CLIMENT DE LA RIBA_ TALLER DE 
CISTELLERIA TRADICIONAL, a càrrec 
d’Albert Navarro. A partir de les 10 del 
matí fins a les 6 de la tarda al Puig dels 
Eixuts.

 DIUMENGE 3 D’ABRIL 

SANT FELIU SASSERRA_ 9A TROBADA 
DE VEHICLES CLÀSSICS. 3a concentra-
ció de Mitsubishi Lancer Evo. Mercat de 
recanvis i ruta fotogràfica. Sortida pas-
seig amb els vehicles. Durant el matí a 
la zona esportiva.

OLOST_ VERMUT MUSICAL de primave-
ra. Alex Sayas i Charli Yánez. Band, 
Rock, Funk, soul… A partir de 2/4 d’1 
del migdia a la plaça Major.

 DIMECRES 6 D’ABRIL 

PRATS DE LLUÇANÈS_ XERRADA INFOR-
MATIVA SOBRE LA COMUNITAT ENERGÈ-
TICA de Prats de Lluçanès. Vols formar 
part de la transició energètica? A les 7 
de la tarda a l’Espai.

LA VINYETA, per Adrià Davins Cornellas



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

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

25 dv OLOST YLLA - CATALÀ

26 ds F. TANYÀ - VIC TANYÀ

27 dg F. VILAPLANA - VIC VILAPLANA

28 dl ST. BARTOMEU ALIBERCH

29 dt OLOST BARNOLAS

30 dc PRATS TERRICABRAS

31 dj ST. BARTOMEU FARGAS

1 dv PRATS ARUMÍ

2 ds F. URGELL - VIC URGELL

3 dg F. EURAS - VIC EURAS

4 dl SANT BARTOMEU ATLÀNTIDA

5 dt OLOST AUSA

6 dc PRATS POU

7 dj ST. BARTOMEU PORTAL DE QUERALT

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

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

> M’ofereixo per recollir ferralla i/o fer buidatges de naus, cases, etc. a 
tota la comarca del Lluçanès. T.: 602 34 66 92. Jordi. (R521/01)

> Dona de 48 anys s’ofereix per fer de cangur, tasques de neteja, o per 
treballar en alguna fàbrica a partir de les 12 del migdia de dilluns a di-
vendres i algun dissabte. Preferiblement a Prats o al voltant. T.:605 34 
70 52 (R521/02)

> GEROCULTOR/A: A residencia d´avis de Sant Boi de Lluçanès. Jornada 
complerta, no substitució.  Horari de tardes. T.: 687083081. (R522/07)

> PERSONA DE NETEJA a residència d´avis de Sant Boi de Lluçanès. 
Jornada complerta, substitució llarga. T.: 687083081.  (R522/08)

> CUINER/A a residència d´avis de Sant Boi de Lluçanès. Dos dies set-
mana (20 h/setmanals) amb possibilitat d´ampliació a jornada com-
plerta amb feines de neteja, no substitució. T.: 687083081. (R522/09)

ENCANTS

ES VEN

 » 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 (R520/01)

 » PIANO antic alemany marca Ronisch, un 
collin (1,68m). Restaurat i en bon estat. 
Facilitats per poder-lo provar. T.: 609 57 
57 59 (R521/01)

 » DUES CAPÇALERES de llit de 90cm i una 
tauleta. 35€. T.: 699 56 71 02 (R521/02)

 » BANYERA de nadó i canviador. 25€. T.: 
699 56 71 02 (R521/03)

 » MIRALL de bany amb llums i rapisa. 20€. 
T.: 699 56 71 02 (R521/04)

 » ESTANTERIA de 60x35cm. 5€. T.: 699 56 
71 02 (R521/05)

 » PLACA elèctrica marca Kendal. 20€. T.: 
699 56 71 02 (R521/06)

 » HABITACIÓ de matrimoni de 135x190cm 
amb dues tauletes, un mirall i un tocador. 
75€. T.: 699 56 71 02 (R521/07)

 » SIS CADIRES de menjador. 60€. T.: 699 
56 71 02 (R521/08)

 » PUPITRE infantil. 20€. T.: 699 56 71 02 
(R521/09)

 » PEROL d’aram. 50€. T.: 699 56 71 02 
(R521/10)

 » ESCRIPTORI de 120x60x74cm. 30€. T.: 
699 56 71 02 (R521/11)

 » ASPIRADORA de fulles de jardí. 30€. T.: 
699 56 71 02 (R521/12)

 » DOS CISTELLS de vímet. 25€. T.: 699 56 
71 02 (R521/13)

 » BICICLETA de carretera, marca Speciali-
zed, semi nova, color blau. 500€ negoci-
ables. T.: 687 22 14 18 (R522/01)

 » ESCRIPTORI 1m de llarg amb peça ex-
traible pel teclat, de color fusta. En per-
fectes condicions. 40€. T.: 662 00 32 99 
(R522/02)

 » MOBILIARI DE MENJADOR. Una taula i 4 
cadires, moble de 4 peces: vitrina, calai-
xos, moble per televisió i armari. Dos so-
fàs de 3 places i una butaca. Preu negoci-
able T.: 93 812 91 71 (R522/03)

 » CONGELADOR I NEVERA. Preu negocia-
ble. T.: 93 812 91 71 (R522/04)

 » CASA MALLÓ de Sagas. Raó: Jaume Soley, 
Prats de Lluçanes, C/Nou 5ç. (R522/05)

 » APARCAMENT al carrer de la pedra Dreta 
nº 10. Preu a convenir. T.: 620 43 20 97 
(R522/06)

ES LLOGA
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EL TEMPS / LA RECEPTA

INGREDIENTS

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 9 al 22 de març

EL RECEPTARI de @Cookissim

Capes de boira, sol en primer pla i al fons Montserrat, a Prats de Lluçanès el 13 de març.//F: EMILI VILAMALALa boira a Sant Bartomeu del Grau.//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 13.9 1.7 0.2 13.0 2.7 0.0 12.1 3.0 0.2 14.4 0.7 0.0 11.8 2.3 0.0
10 12.5 4.4 0.4 11.6 3.0 0.0 9.1 5.7 0.6 12.7 3.0 0.0 8.7 4.8 0.0
11 9.2 4.4 5.2 8.3 5.7 7.8 8.1 5.9 10.2 12.5 4.0 3.0 6.9 4.7 10.0

12 9.2 4.6 22.8 8.5 4.9 24.8 7.5 5.5 36.8 10.0 6.0 22.0 6.7 4.1 17.4

13 12.5 5.2 0.2 12.2 5.8 0.6 11.3 6.0 1.2 11.2 4.8 1.3 10.1 4.1 2.6
14 11.3 3.1 1.8 10.2 6.2 0.8 9.9 5.8 2.2 12.0 4.2 2.0 9.1 5.0 2.4
15 13.5 8.8 0.0 12.1 8.6 0.0 11.1 7.7 0.0 14.2 8.9 Inp 11.2 7.7 0.0
16 13.9 8.7 0.0 13.4 8.1 0.0 12.2 7.8 0.0 14.0 9.0 0.0 14.0 7.8 0.0
17 15.0 8.8 0.0 14.3 7.1 0.0 12.6 8.4 0.0 14.0 9.7 0.0 12.5 7.9 0.0
18 12.1 9.1 0.0 11.1 8.4 0.0 10.2 8.0 0.0 11.8 6.0 Inp 10.0 6.9 0.6
19 10.3 6.3 0.0 9.1 5.5 0.0 7.9 5.8 0.0 10.4 8.0 Inp 8.1 5.2 0.0
20 12.5 6.0 1.0 11.7 5.7 2.6 9.8 5.6 5.6 13.2 6.0 0.0 10.1 4.9 3.4
21 9.9 2.8 5.2 9.2 4.6 3.6 7.7 4.3 13.6 12.2 6.5 5 6.6 3.0 7.8
22 11.9 -0.9 0.4 10.4 3.5 0.2 9.0 3.3 1.0 12.5 1.0 Inp 9.0 0.7 0.8

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

OLOST_ 17 de març 15.0

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 22 de març -0.9

Bacallà a la catalana
PAS A PAS
Preparar un brou de bacallà 

amb l’api, les espines del baca-
llà, la ceba i l’aigua. 

Dessalar el bacallà: posar-lo 
en remull durant 3 o 4 dies a la 
nevera, i canviar-li l’aigua 2 o 
3 vegades abans de fer el plat. 
Escórrer bé l’aigua dels lloms de 
bacallà. 

Enfarinar els lloms de bacallà, 
fregir-los i retirar-los. Fregir les 
panses en el mateix oli i reti-
rar-les. 

Tallar la ceba i els alls. Sofre-
gir la ceba i els alls tallats en el 
mateix oli juntament amb les fu-
lles de llorer. Salpebrar al gust. 

Posar en una cassola a foc mig 
els lloms de bacallà, les panses, 
la ceba i els alls amb un rajolí 
d’oli. Afegir els pinyons a la cas-
sola.Ratllar els tomàquets i afe-
gir-los a la cassola. Incorporar 

la cullerada de concentrat de to-
màquet i un polsim de sucre per 
treure l’acidesa. 

Afegir un raig de vi blanc. 
Abocar el brou de bacallà a la 
cassola un cop s’hagi evaporat 
l’alcohol.Deixar bullir a foc mig-
suau. 

Incorporar els ous durs pelats 
i tallats per la meitat. 

Coure uns minuts a foc lent tot 
junt i ja estarà llest per servir. 

EL PRODUCTE
El plat estrella de la Quares-

ma és el bacallà perquè antiga-
ment, si es vivia lluny del mar, 
era molt complicat de mantenir 
el peix fresc i en condicions òpti-
mes. Per això el bacallà, que ve 
del mar del Nord i que es con-
serva en salaó, ha estat tradi-
cionalment un dels peixos més 
segurs de consumir. Això l’ha 

El bacallà 
és una de 

les fonts de 
proteïnes més 

sanes que 
es coneix

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 37.2

PRATS 40.4

SANT BOI 71.4

ORISTÀ 33.3

ALPENS 45.0

 »8 trossos de bacallà dessalat
 »1 ceba
 »4 tomàquets madurs
 »Un bon grapat de pinyons
 »Una cullerada de concentrat 
de tomàquet
 »Vi blanc 
 »Polsim de sucre
 »2 grans d’all
 »Dues fulles de llorer
 »4 ous durs
 »150 g de panses de Corint
 »Oli d’oliva
 »Farina
 »1/4 de l de brou de bacallà

convertit en un producte molt 
arrelat a la nostra cuina i, grà-
cies a la Quaresma, també s’ha 
tornat molt versàtil. El receptari 
català aplega, doncs, desenes de 
receptes en què el bacallà és el 
plat principal i gairebé sempre 
les lliga amb el període quares-
mal.// STV



FES-TE VISIBLE!
AAnuncia’t a LaRella i entra a nuncia’t a LaRella i entra a 
totes les cases del Lluçanèstotes les cases del Lluçanès
621 27 64 29 comunicaciolarella@gmail.com


