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La colla de Sant Feliu Sasserra.// F: AJ SFS

Les Caramelles ressonen al Lluçanès
El Lluçanès és terra de tradicions i per Pasqua li 

floreixen les caramelles a tot arreu. Els cantaires 
passegen per carrers, places i masies per oferir els 
seus cants a qui els vulgui escoltar. Abans ho feien 
a canvi d’uns ous o altres viandes, que després es 
menjaven tots junts el mateix dia o uns dies des-
prés, ara aquesta part s’ha perdut, però per sort les 
caramelles segueixen ben vives.

La Setmana Santa no només són caramelles, tam-
bé són dies de misses i processons. El Diumenge de 
Rams marca l’inici d’aquesta setmana, amb la be-
nedicció de palmes i rams. La nit del Dijous Sant, 
a Sant Boi de Lluçanès van recuperar el cant de la 
Passió. I el Divendres Sant, el Viacrucis i la Proces-
só del Sant Enterrament van passar pels carrers de 
Prats.

Però qui marca el final de la Setmana Santa no 
són ni les misses ni les caramelles, sinó la mona, 
una tradició que simbolitza que la Quaresma i les 
seves abstinències ja s’han acabat.// CFU

Les Caramelles als carrers d’Alpens//F: LL.SURI - DALPENS.COMEl jovent de Santa Eulàlia no deixa perdre la tradició//F: @E. SUBIRÀ

Sardanes a l’Aplec de Sant Adjutori d’Olost.//F: @AJ OLOST

Tradicional Ball de Pasqua a Oristà.//F: @ORISTAQUINFORAT

Txupitasso a Prats, dijous Sant//F: ISAAC PERAIRE

Els Caramellaires de Sant Boi de Lluçanès.//F: MGC

Els Estelladors de Prats de Lluçanès.//F: FOTO CONTRAST

El diumenge de Pasqua a Perafita//F: COR DEL GRAU

Les caramelles també a Sobremunt//F: @LA_ROCA_SOBREMUNT

El Cor del Grau cantant a Sant Bartomeu.//F: AJ SBG
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Arriba el bicibús de Prats de Lluçanès

En el marc de la setmana de 
la Salut, Prats de Lluçanès va 
estrenar el bicibús que d’ara fins 
a finals de curs, podran “agafar” 
cada divendres els nens i nenes 
per anar a l’escola. Com si fos un 
autobús també té els seus hora-
ris, un itinerari i unes parades 
establertes. Els infants que hi 
participin estaran acompanyats 
per adults.

L’estrena va ser el passat di-
vendres 8 d’abril, quan gairebé 
una trentena d’infants de Prats 
acompanyats per 14 adults, en-
tre familiars i persones motors, 
van protagonitzar la primera 
arribada del bicibús a l’Escola 
Lluçanès. De l’escola FEDAC 
també s’ha sumat una família a 
la iniciativa.

La valoració de la primera sor-
tida ha estat positiva per tots 
els participants, infants i adults. 
Segons els impulsors, la primera 
sortida hi van participar un 18% 
de l’alumnat de l’Escola Lluça-
nès i calculen que això va supo-

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

sar 25 cotxes menys anant cap a 
l’Escola.

La iniciativa està impulsada 
per l’Ajuntament, les escoles, les 
AFA de cada centre i Canvis en 
Cadena, una entitat nascuda a 
Vic el març del 2020 amb l’objec-
tiu de canviar cap a una mobili-
tat més segura i sostenible.

Des de l’entitat Canvis en Ca-
dena, que impulsa altres bicibús 
a la comarca d’Osona i que amb 
la ruta de Prats s’estrena al Llu-

çanès, expliquen que els princi-
pals avantatges del bicibús, més 
enllà dels canvis en la mobilitat, 
són que augmenta l’autonomia 
dels infants, que els hi aporta 
majors habilitats en l’ús de la 
bicicleta i la formació viària. 
També serveix per activar tota 
la comunitat educativa, ja que 
és un projecte col·laboratiu i co-
munitari on participen tots els 
agents de la comunitat educati-
va de cada municipi.//

Imatge dels primers participants a la iniciativa.// F: @PRATSDELLUCANES

Avui volia obrir el meló de com “casar” el 
veganisme amb el món rural. És un meló 
molt verd, però m’hi llenço. Començo amb 
una pregunta que, a priori, no té res a veu-
re amb el tema: heu tingut mai la sensació 
que no encaixeu en algun lloc? Com quan 
a les discoteques feien “white parties” i tu 
hi anaves amb roba de color, o quan per 
coses de la vida acabes a un concert d’un 
grup que no t’agrada, o quan celebres un 
gol i t’adones que la gent del voltant és de 
l’equip rival... Doncs així és una mica com 
em sento jo havent escollit ser vegana al 
Lluçanès.

Per qui no ho sàpiga, el veganisme és 
una forma de vida on es fa el possible per 
excloure de la dieta i la vestimenta (en-
tre altres esferes de la vida), l’explotació i 
mort dels animals. I, bé, el Lluçanès comp-
ta amb una important activitat ramadera.

Des del meu punt de vista, de la mateixa 
manera que moltes persones creuen que 
és una crueltat matar toros per “diver-
sió”, també ho és matar altres animals per 
menjar-nos-els, mentre tenim alternati-
ves d’origen no animal. Al mateix temps, 
però, tinc amics i coneguts ramaders, que 
dediquen el seu dia a dia al bestiar i que 
a través d’ells s’obtenen altres beneficis a 
part dels obvis (carn i derivats), com són 
la neteja dels boscos o la llana. Tot i així, 
no vull que haguem de matar animals per 
incloure’ls a la dieta si podem viure perfec-
tament menjant altres coses. Però tampoc 
soc capaç de posicionar-me contra rama-
ders que tiren endavant malgrat l’avenç 
de la indústria càrnia quan, ara per ara, 
la seva font d’ingressos deriva d’aquesta 
activitat. A més, posats a comparar, evi-
dentment que prefereixo aquest model en 
comptes de l’industrial. De fet, penso que 
potser no hauria fet el pas al veganisme si 
el consum i, en conseqüència, la producció 
de carn, s’hagués mantingut d’una manera 
més sostenible.

La meva moral viu en una constant con-
tradicció i fa que em senti com el calaix 
que ha sortit de la guia i ja no tanca: una 
mica desencaixada. Pels altres vegans no 
dec ser prou animalista perquè defenso (o 
almenys no em posiciono en contra) moltes 
pràctiques tradicionals i de subsistència 
que involucren animals no humans; però 
per a la gent d’aquí dec ser massa urbanita 
per no defensar amb dents i ungles l’explo-
tació animal.

En definitiva... melons tancats i calaixos 
oberts, i fora problemes!//

Ainhoa
CAMPDEPADRÓS PONS

Mal si fas, 
mal si no fas

LA COLUMNA

Cada divendres, d’ara fins a final de curs, els alumnes podran 
anar amb bici a l’escola seguint un recorregut i acompanyats
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El Decret de dejeccions ramaderes frena l’augment de places de porcs el primer any de 
la seva aplicació · El nombre de cavalls al Lluçanès s’ha multiplicat per 7 en 10 anys

Al Lluçanès hi ha 482.658 places de bestiar al 
sector ramader, un 65% són porcs

EXPLOTACIONS I PLACES DE BESTIAR

2020 2015 2010
Boví Èquids Oví Porcí Boví Èquids Oví Porcí Boví Èquids Oví Porcí

Municipi Explota-
cions Places Explota-

cions Places Explota-
cions Places Explota-

cions Places Explota-
cions Places Explota-

cions Places Explota-
cions Places Explota-

cions Places Explota-
cions Places Explota-

cions Places Explota-
cions Places Explota-

cions Places

Alpens 7 776 2 6 1 13 1 308 5 776 se se 0 0 se se 6 504 se se se se se se

Lluçà 27 2.457 13 637 6 3.930 7 6.258 28 2.421 13 282 4 391 7 5.968 28 2.907 10 87 6 5.292 7 4.939

Olost 13 2.518 10 729 3 71 18 33.312 15 2.147 8 238 5 1.905 18 19.485 20 2.846 7 51 4 1.875 18 19.159

Oristà 26 5.364 7 71 9 8.262 38 60.250 28 4.702 4 13 8 8.336 18 19.485 30 5.166 4 12 7 8.566 40 52.727

Perafita 9 3.313 4 273 7 977 8 16.987 9 3.175 4 76 5 692 8 16.517 9 3.277 se se 5 2.057 8 15.465

Prats 14 1.834 18 82 10 4.605 14 18.086 15 1.682 16 75 9 3.830 12 15.961 15 2.218 14 55 9 4.736 12 13.163

Sant Agustí 19 3.272 7 138 1 10 6 6.160 19 3.171 5 79 0 0 6 6.233 18 3.206 se se 0 0 7 6.054

SBG 28 4.007 13 195 1 12 29 61.430 26 4.041 8 42 0 0 30 61.131 26 4.549 6 41 0 0 30 46.577

Sant Boi 11 1.160 5 48 5 408 12 26.902 12 1.221 7 61 4 968 12 25.383 13 2.434 6 81 se se 13 21.492

Sant Feliu 7 989 3 12 2 40 10 28.133 6 801 4 12 se se 10 27.398 6 801 4 12 se se 8 10.104

Sant Martí 10 530 5 25 2 1.072 14 21.348 11 672 se se se se 14 21.723 12 1.039 se se se se 17 15.138

Merlès 13 2.209 10 60 11 861 23 33.219 15 2.328 6 19 11 819 22 30.045 17 2.031 se se 7 723 19 25.552

Sobremunt 6 436 2 28 3 1.288 1 800 6 368 se se se se se se 7 421 se se se se se se

TOTAL 190 28.865 99 2.304 61 21.549 181 313.193 195 27.505 75 897 46 16.941 83 74.062 207 31.399 51 339 38 23.249 179 230.370

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Segons les dades del Depar-
tament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural, el de-
sembre del 2020 al Lluçanès hi 
havia 313.193 places de porcs 
repartides entre 181 explota-
cions (parlem de places i no de 
nombre exacte d’animals). Amb 
aquestes dades a la mà, el Llu-
çanès continua sent la comarca 
catalana amb més porcs per ha-
bitant, concretament 39,99.

A la taula podem veure l’in-
crement que ha viscut el sector 
porcí els últims deu anys, on el 
nombre de places ha augmen-
tat 82.823. Els pobles que con-
centren un major nombre de 
places són Sant Bartomeu del 
Grau (61.430), seguit d’Oristà 
(60.250) i Olost (33.312). L’aug-
ment de places durant l’última 
dècada no ha repercutit a tot el 
territori per igual. En extrems 
oposats hi trobem, per una ban-
da, Sant Feliu Sasserra, que ha 
passat de les 10.104 places a les 
28.133, més de 18.000 en només 
deu anys. I per altra banda, hi 
ha el cas de Sant Agustí de Llu-
çanès on només han augmentat 
106 places, fins a les 6.160.

Sant Bartomeu del Grau i 
Olost són els altres municipis on 
el nombre de places de porcs ha 
crescut més. Sant Bartomeu co-
mençava la dècada amb 46.577 
places i l’ha acabat amb 61.430, 
14.853 més. A Olost les places 
han crescut en 14.153, passant 
de les 19.159 el 2010 a les 33.312 
del 2020.

El 2019 el Govern de la Ge-
neralitat va aprovar el Decret 
153/2019, de gestió de fertilit-
zació del sòl i de les dejeccions 
ramaderes, en aquest limitava 
l’ampliació i instal·lació de no-

ves granges a les zones de Ca-
talunya declarades vulnerables. 
Aquesta moratòria afecta a tots 
els municipis del Lluçanès, ex-
cepte Alpens, i continuarà en 
vigor, almenys, fins al 2025. 
Aquest primer any d’aplicació 
de la moratòria al Lluçanès, 
s’ha traduït en un descens de 
862 places a les explotacions 
de porcí, és a dir, una reducció 
del 0,27% de les més de 300 mil 
places de porcs que hi ha actu-
alment. Les darreres dades ofi-
cials són del desembre del 2020, 
caldrà veure què passa amb les 
dades del 2021 que encara no 
s’ha publicat.

La taula ens mostra la tendèn-
cia creixent de places de porcs 
al Lluçanès, els últims deu anys 
han crescut un 36%, però no del 
nombre d’explotacions que s’ha 
mantingut força estable, de les 
179 l’any 2010 a les 181 actuals. 

La causa d’aquest augment de 
places és la industrialització de 
la ramaderia i la centralització 
en poques integradores de gran 
part del volum de negoci. Aquest 
procés d’acumulació ha estat 
també el responsable, fins a cert 
punt, de la desaparició d’un mo-
del de ramaderia més familiar i 
ha tingut conseqüències devas-
tadores pel territori, com per 
exemple la contaminació per ex-
cés de nitrats de gairebé la mei-
tat de fonts del Lluçanès.

Els contractes d’integració són 
acords de col·laboració entre ra-
maders i empreses integradores, 
on el ramader aporta les instal-
lacions necessàries per a l’acti-
vitat alhora que es compromet a 
mantenir el bestiar. I l’empresa 
integradora li proporciona els 
animals i els serveis de produc-
ció, com el pinso, el veterinari i 
els medicaments, o el que calgui 
perquè el ramader pugui dur a 
terme la seva activitat. Segons 
les dades disponibles al regis-
tre d’explotacions ramaderes, al 
Lluçanès hi ha aproximadament 
unes 37 integradores que treba-
llen amb unes 115 explotacions, 
que seria més de la meitat de les 
explotacions del territori. Una 
de les que té més presència a la 
comarca, ja que gairebé a cada 
poble hi ha una explotació inte-
grada per ella, és Granges Ter-
ragrisa, del grup Casa Tarrade-
llas.

VAQUES I OVELLES, ELS 
SECTORS TRADICIONALS MÉS 
DEBILITATS

El sector boví sempre ha tingut 
un pes important al Lluçanès, 
malgrat la crisi que ha viscut 
els darrers anys, veiem com el 
nombre de places d’aquest tipus 
de bestiar començar a créixer 
lleugerament. Lluny encara de 
les 31.399 places del 2010, el sec-
tor s’ha anat refent de mica en 
mica, fins a arribar a les 28.865 
actuals. Sant Boi de Lluçanès 
és el poble on més s’ha notat 
el descens en la cria d’aquests 
animals, en deu anys s’han eli-
minat 1.274 places. Sant Martí 
d’Albars amb 509 places menys 
és un dels altres municipis afec-
tats, passant de les 1.039 places 
el 2010 a les 530 actuals. El cas 
contrari el trobem a Alpens, on 
el nombre de places ha crescut 
amb 272.

Un dels altres sectors tradicio-
nals al Lluçanès és l’oví, que com 
el boví, les seves places s’han 
vist reduïdes, molt especialment 
entre el 2010 i 2015. En només 
5 anys es van perdre gairebé el 
70% de les places del Lluçanès, 
però els últims anys aquestes 
han tornat a pujar arribant a 
les 21.549 actuals, tan sols 1.700 
menys que fa 10 anys. Els pobles 
on més efectes ha tingut aques-
ta crisi del sector oví, són Olost 
i Lluçà, amb 1.804 i 1.362 places 
menys respectivament. A l’altra 

El sector 
porcí del 

Lluçanès ha 
augmentat 

82.823 
places els 
darrers 10 

anys

// F: Arxiu
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banda, hi tenim Santa Maria de 
Merlès on s’ha passat de les 723 
places a les 861.

AVIRAM, CONILLS I ÈQUIDS: 
CADA ANY MÉS

L’aviram, els conills i els 
èquids (principalment cavalls) 
són el bestiar que ha augmen-
tat més el nombre de places els 
últims anys. Actualment, al Llu-
çanès hi ha 85.239 places d’avi-

ram, concentrades especialment 
a Oristà (38.461), Prats de Llu-
çanès (24.347) i Sant Agustí de 
Lluçanès (15.125). A la resta de 
municipis les places d’aviram no 
superen les 500 places, excepte 
Santa Maria de Merlès  ( 4.490) i 
Sant Feliu Sasserra (1.654).

Els conills, tot i que amb gran 
diferència respecte a la resta de 
bestiar, també tenen el seu pes a 
l’economia del Lluçanès. El 2020 

hi havia un total de 13.415 pla-
ces per aquests animals, la ma-
jor part a Oristà (4.971). També 
hi trobem explotacions a Santa 
Maria de Merlès (2.999), Prats 
de Lluçanès (2.166) i Sant Feliu 
Sasserra (1.605). Aquests quatre 
pobles concentren el 87% del to-
tal de places de conills del Llu-
çanès.

Però sense cap mena de dubte, 
el sector que ha experimentat EXPLOTACIONS I PLACES DE BESTIAR

FONT // Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

SE// Secret estadístic: per garantir la confidencialitat no es publiquen les que corresponen a municipis amb tres o menys explotacions.

un creixement més pronunciat 
aquesta última dècada ha estat 
el dels èquids, principalment 
cavalls. El nombre de places 
s’ha multiplicat per 7 en tan sols 
deu anys, passant de les 339 
del 2010 a les 2.304 del 2020. 
Cada vegada és més habitual 
veure cavalls a banda i banda de 
qualsevol de les carreteres que 
travessen el Lluçanès. Aquestes 
gairebé 2.000 places més s’han 
concentrat, principalment, entre 
Olost (729) i Lluçà (637), tot i 
que també són remarcables les 
places que hi ha a  Perafita (273) 
i Sant Bartomeu del Grau (195).

TERRITORI VULNERABLE
Si comptem totes les places per 

bestiar que hi ha al Lluçanès, se-
gons les dades del Departament 
d’Acció Climàtica del 2020, veu-
rem que aquestes freguen gai-
rebé les 500 mil. Més del 63% 
d’aquestes places són del sec-
tor porcí, això permet entendre 
perquè tot el Lluçanès, excepte 
Alpens, està declarat com zona 
vulnerable per excés de nitrats. 
Alguns pobles com Perafita, Sant 
Boi de Lluçanès i Sobremunt, el 
Govern els va designar vulne-
rables l’any 1998. El 2004 a la 
llista s’hi sumaven Sant Agustí 
de Lluçanès i Sant Bartomeu, 
i al 2009 Lluçà, Olost, Oristà, 
Prats, Sant Martí, Merlès i Sant 
Feliu.//

El Lluçanès 
té més de  

2.000 places 
de cavalls, 

gairebé totes  
creades 

durant els 
darrers  
5 anys

Oristà i Sant 
Bartomeu 

són els 
municipis 
amb més 

places 
porcines

2020 2015 2010
Boví Èquids Oví Porcí Boví Èquids Oví Porcí Boví Èquids Oví Porcí

Municipi Explota-
cions Places Explota-

cions Places Explota-
cions Places Explota-

cions Places Explota-
cions Places Explota-

cions Places Explota-
cions Places Explota-

cions Places Explota-
cions Places Explota-

cions Places Explota-
cions Places Explota-

cions Places

Alpens 7 776 2 6 1 13 1 308 5 776 se se 0 0 se se 6 504 se se se se se se

Lluçà 27 2.457 13 637 6 3.930 7 6.258 28 2.421 13 282 4 391 7 5.968 28 2.907 10 87 6 5.292 7 4.939

Olost 13 2.518 10 729 3 71 18 33.312 15 2.147 8 238 5 1.905 18 19.485 20 2.846 7 51 4 1.875 18 19.159

Oristà 26 5.364 7 71 9 8.262 38 60.250 28 4.702 4 13 8 8.336 18 19.485 30 5.166 4 12 7 8.566 40 52.727

Perafita 9 3.313 4 273 7 977 8 16.987 9 3.175 4 76 5 692 8 16.517 9 3.277 se se 5 2.057 8 15.465

Prats 14 1.834 18 82 10 4.605 14 18.086 15 1.682 16 75 9 3.830 12 15.961 15 2.218 14 55 9 4.736 12 13.163

Sant Agustí 19 3.272 7 138 1 10 6 6.160 19 3.171 5 79 0 0 6 6.233 18 3.206 se se 0 0 7 6.054

SBG 28 4.007 13 195 1 12 29 61.430 26 4.041 8 42 0 0 30 61.131 26 4.549 6 41 0 0 30 46.577

Sant Boi 11 1.160 5 48 5 408 12 26.902 12 1.221 7 61 4 968 12 25.383 13 2.434 6 81 se se 13 21.492

Sant Feliu 7 989 3 12 2 40 10 28.133 6 801 4 12 se se 10 27.398 6 801 4 12 se se 8 10.104

Sant Martí 10 530 5 25 2 1.072 14 21.348 11 672 se se se se 14 21.723 12 1.039 se se se se 17 15.138

Merlès 13 2.209 10 60 11 861 23 33.219 15 2.328 6 19 11 819 22 30.045 17 2.031 se se 7 723 19 25.552

Sobremunt 6 436 2 28 3 1.288 1 800 6 368 se se se se se se 7 421 se se se se se se

TOTAL 190 28.865 99 2.304 61 21.549 181 313.193 195 27.505 75 897 46 16.941 83 74.062 207 31.399 51 339 38 23.249 179 230.370
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SANT JORDI

El Lluçanès escriu...
Fa dies que és primavera, però mai arriba 

del tot fins que és Sant Jordi i les places de 
pobles i ciutats s’omplen de llibres i flors 
per celebrar la diada més bonica de totes 
les diades que hi puguin haver.

A bona part dels pobles de la comarca 
hi haurà parades de roses i llibres, en 

alguns gràcies a les escoles i AFA, que 
ja fa dies que s’organitzen perquè ningú 
es quedi sense o hagi de sortir del poble 
per comprar-ne. Són moltes les activitats 
que s’han organitzat per celebrar Sant 
Jordi al Lluçanès al llarg de tot el cap 
de setmana i les podeu veure a la nostra 

agenda.
I de la mateixa manera que no cal anar 

gaire lluny a buscar les roses, tampoc cal 
anar-hi per trobar propostes literàries ben 
diverses: el Sant Jordi d’enguany arriba 
carregat de novetats amb empremta de 
gent de la comarca, com sempre.

NOVETATS, DE LLIBRES I 
AUTORS

Aquest Sant Jordi ve carregat 
de primícies i autors novells 
que s’estrenen. Roses a la lite-
ratura catalana és el primer 
llibre de la pradenca Núria Co-
mesòlibes Mollfulleda, editat 
per Cal Siller. Una compilació 
de textos de diferents autors ca-
talans que parlen de les roses i 
cadascun d’ells està acompanyat 
per la rosa que més s’hi adiu, fo-
tografiada per la mateixa Núria. 
Tal com explica a la introducció, 
aquest llibre busca apropar el co-
neixement de la flora i la litera-
tura catalana als més joves.
Qui també s’estrena és en Mi-
quel Casadevall Franquesa 
amb Fosca Primavera, la seva 
primera obra, que ha autoeditat. 
Un recull de 18 relats, alguns 
més breus i altres més llargs, 
amb un mateix fil conductor: el 
llenguatge i la consciència. Di-
vuit històries amb un punt sur-
realista i estrambòtic on l’autor 
juga amb les paraules i els seus 
significats, però també amb el 
lector.
Hi ha qui diu que una imatge val 
més que mil paraules, potser és 
per això que tres de les novetats 
d’aquest any són reculls fotogrà-
fics. Sant Feliu Sasserra en 
imatges, editat per Cal Siller, 
un recull d’imatges que l’Ajun-
tament de Sant Feliu ha recollit 
i compilat d’arxius, sobretot de 
particulars, i que retraten la vida 
social de la Vila. Des de Perafi-

ta arriba, Records i memòries, 
un repàs a través d’imatges de la 
trajectòria de l’Associació de la 
Gent Gran de Perafita, coordi-
nat per la Teresa Ribera Icart. I 
per englobar la totalitat del Llu-
çanès, Emili Benito Sayol ens 
porta al Lluçanès desapare-
gut, de la col·lecció Catalunya 
desapareguda, de l’editorial Efa-
dós. Un viatge a un Lluçanès que 
ja no hi és a través de les fotogra-
fies que durant anys han estat 
amagades a capses, calaixos i ar-
xius. Una tria acurada d’imatges 
de cada poble del Lluçanès i que 
retraten la manera de viure i els 
costums de temps passats.
Les imatges serveixen per re-
cordar moments, però també 
per captar les peculiaritats d’un 
temps concret, i amb aquesta fi-
nalitat s’ha publicat Enamorats 
del temps, un llibre de l’Agru-
pació Meteorològica d’Osona 
i El 9 Nou. Un homenatge a to-
tes les persones que han recollit 
les dades meteorològiques, pre-
cipitacions, temperatures i fenò-
mens varis d’Osona i el Lluça-
nès, i també a totes les surten a 
captar amb les seves càmeres els 
paisatges d’aquesta zona. Entre 
aquests hi ha molts veïns del Llu-
çanès, en Josep Martínez Castro 
i l’Emili Vilamala, que a través 
dels objectius han sabut captar 
les instantànies més boniques 
de la comarca. O en Pere Bruch 
i en Josep Maria Montanyà, que 
durant anys i dia rere dia van re-
collir les dades meteorològiques 
d’Olost i Prats, respectivament.//

> EL LLUÇANÈS 
DESAPAREGUT

Emili Benito

< ROSES A LA 
LITERATURA 
CATALANA
Núria Comesòlibes

> FOSCA 
PRIMAVERA

Miquel Casadevall

> ENAMORATS 
DEL TEMPS

El 9 Nou

< SANT FELIU 
SASSERRA EN IMATGES
Ajuntament de Sant 
Feliu Sasserra

> RECORDS I MEMÒRIES 
Associació de la Gent Gran 

“El Remei de Perafita”
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Un any més ja la tenim a tocar. La dia-
da no oficial de Catalunya. Una mena de 
festa de primavera encoberta o un San 
Valentín a la Catalana. Però en realitat 
molt més que això. És la diada de Sant 
Jordi. I en la meva humil opinió, i crec 
que no sóc l’únic, un dels dies més bonics 
de l’any.

Tinc bons records de molts Sant Jordis. 
Quan era petit, a l’escola li fèiem una rosa 
a la mama. Amb els pètals de paper pinot-
xo i les fulles de paper de seda. I cadascú 
preparava un poema o un conte pels jocs 
florals de l’escola la Monjoia. I si eres un 
dels premiats et donaven algun llibre del 
Vaixell de Vapor. Si no en compràvem al-
gun a la parada que organitzaven els més 
grans.

De més grandet, hi ha hagut algun 
Sant Jordi venent roses, d’altres donant 
el volt per Vic o d’altres voltant pel centre 
de Barcelona, mentre hi estudiava. A la 
capital, per descomptat, hi ha una genta-
da que esparvera. Tot i així, la veritat és 
que fa goig de veure, que tant llibres com 
roses encara fan sortir a la gent de casa. 
Potser qualsevol excusa és bona per sor-
tir, però m’agrada pensar que a la gent 
encara li fa il·lusió regalar roses o llibres. 
I que et regalin roses o llibres.

En aquests temps que corren, de ressa-
ca post-pandèmia i de guerres absurdes, 
aquests petits detalls em semblen encara 
més importants que mai. Com desitjava 
Andrew Lang, escriptor Escocès del segle 
XIX, l’únic que un necessita és “Una casa 
plena de llibres i un jardí ple de flors”. I 
temps per llegir-los, afegiria jo. Perquè si 
no, perilla que se’ns acumulin a la tauleta 
de nit.

Per sort, al Lluçanès tenim uns quants 
escriptors de primer ordre, que ens per-
meten consumir lectura de Km 0. Només 
per anomenar-ne alguns, tenim els poetes 
Josep Riera d’Oristà, en Vicenç Ambrós de 
Lluçà o en Xevi Pujol de Sant Bartomeu. 
De la banda més narrativa, comptem amb 
en Ramon Breu a Olost i en Ramon Erra 
de Santa Eulàlia de Puigoriol. En aquest 
darrer – uns dels columnistes titulars de 
La Rella – el podeu trobar alguns caps de 
setmana servint cafès a Cal Penyora. Si 
li demaneu, fins i tot us firmarà amable-
ment algun llibre seu, us en dono fe.

Deixeu-me acabar aquesta columna de-
sitjant-vos una feliç diada a tots. Potser 
m’ha quedat més carrinclona que de cos-
tum, però què carai, és Sant Jordi!//

SANT JORDI

Ferran
SAYOL ALTARRIBA

Ja ve 
Sant Jordi

LA COLUMNAEL LLUÇANÈS 
ESCRIU EN VERS

Xevi Pujol Mo-
list ens porta el 
seu llibre de poe-
sia Tremola’ns, 
d’Edicions Tres i 
Quatre. Un llibre 
de poemes pre-
gons com “pous 
recòndits” que 
busquen el liris-
me i l’elaboració 
d’un nosaltres i 
d’un tu a través 
d’una nodrida 
imatgeria poèti-
ca.
Entalpía és el 
nou poemari de 
Zoe Garcia Cas-
taño, una fines-
tra als seus mons-
tres interiors, als 
seus amors i de-
samors, a la rà-
bia. Un recull de 
la batalla diària 
contra la norma 
des d’una iden-
titat dissident. 
Construït com 
un espai d’inter-
canvi de sentits 
i vivències entre 
l’autor i qui té el 
llibre entre les 
mans.//

LLIBRES PELS MENUTS

Torna en Subi amb 4 nous contes. L’il-
lustrador presenta La Sopa d’en Tomàs, 
que li va valdre el premi Enric Solves d’Àl-
bum Il·lustrat. Basada en un conte popular 
rus, ens recorda l’importància de la coopera-
ció i l’amistat i que, entre tots, les coses són 
més fàcils. Qui farà riure a la princesa, 
del Cep i la Nansa Edicions, que ha fet jun-
tament amb Olga Cercós. Un conte ideal per 
a primers lectors.
En Subi també ha il·lustrat Capità Lluc, 
una novel·la de Carles Sala, de l’editorial La 
Galera, que narra les aventures d’un grup de 
joves que volen arribar al mar. Un viatge ac-
cidentat i ple de sorpreses. Un viatge que els 
ha portat a guanyar el Premi Folch i Torres.
I El gran llibre joc de les civilitzacions, 
un llibre de dimensions enormes i amb les 
pàgines de cartó perquè es pugui aguantar 
dret i així hi puguin jugar diversos nens al-
hora. Una manera diferent de conèixer al-
gunes de les civilitzacions de la història de 
la humanitat i amb tres nivells diferents se-
gons les edats dels infants que hi juguin. De 
l’editorial Pirata.//

    ENTALPÍA 
Zoe Garcia

    LA SOPA D’EN 
TOMÀS

    CAPITÀ LLUC

>

>

>

>

>

>

 TREMOLA’NS 
Xevi Pujol

 QUI FARÀ RIURE 
A LA PRINCESA?

 EL GRAN LLIBRE 
JOC DE LES 

CIVILITZACIONS
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NOTÍCIES / ESPORTS

El Club Patí Lluçanès al podi 
del 7è Trofeu del Mercat del 
Ram de patinatge

Durant el Mercat del Ram, es va celebrar la pri-
mera edició del concurs morfològic nacional de la 
raça ovina ripollesa. El premi al millor marrà el va 
guanyar Cal Miquel, de Pinós, una explotació de 200 
caps de raça ripollesa que també fan venda directa.

El jurat del concurs, format per tres pastors experi-
mentats i externs a l’Associació Nacional de Criadors 
d’Ovins Raça Ripollesa (ANCRI), van ser el Cuca i 
el Vilaragut, d’Olost, i el Jordi Julià, d’Avinyó. Ells 
van ser els responsables d’escollir el millor marrà, el 
millor lot d’ovelles i el millor lot de xaies.

La raça ripollesa és autòctona del nord-est de Ca-
talunya, rústica i adaptada a les condicions geogràfi-
ques i climàtiques de Catalunya. Són animals blancs 
amb pigmentacions típiques al cap i les extremitats, 
generalment en forma de taques petites de color ne-
gre i bru. La llana és blanca i s’estén pel cos deixant 
cap, extremitats i en adults el ventre al descobert.//

La Dolors Serrabassa Vila va néixer el 22 de 
març de 1922, al carrer de les Parres. Ha viscut 
tota la vida a Olost, bé, no exactament tota, ja que 
el carrer de les Parres i tot el raval, en aquella èpo-
ca, encara pertanyien al municipi d’Oristà.

Una dona d’empenta i valenta, ho demostra el 
fet d’haver arribat fins als 100 anys amb plenes 
facultats. I també ho prova el fet que aquest últim 
any s’ha contagiat de Covid tres vegades. I tres ve-
gades l’ha superat.

L’alcalde d’Olost, Josep Maria Freixanet, va fer-
li entrega d’una medalla per commemorar el seu 
centenari, un obsequi de part de tot el consistori 
olostenc.// CFU

La tarda del passat dilluns 18 d’abril, la masia El 
Soler de n’Hug va obrir les portes per acollir l’acte 
“Dones, pagesia i literatura”.

Entre bales de palla i amb la presència d’un bon 
nombre de persones , Jenn Díaz va presentar el col-
loqui del qual van participar Carme Martí – autora 
d’Un cel de plom –, Laia de Ahumada – autora d’Entre 
Mans. Dones pageses, dones dempeus – Raquel Ser-
rat – pagesa i membre de l’Associació de Dones del 
Món Rural – i Maria Rosa Soler – del Soler de n’Hug–.

Durant el debat es va conversar sobre la desconne-
xió entre el món rural i el món urbà, la necessitat de 
revaloritzar el paper de la dona i la seva aportació a 
l’espai rural i, la importància de fer un exercici de me-
mòria històrica per mantenir el record de les dones 
que ens han precedit.

Al final de l’acte, Laia de Ahumada apuntava 
“L’aportació de la dona a l’espai rural és imprescin-
dible, aporta una visió més innovadora i transversal. 
[...] Cal situar les cures i la vida al centre, les pròpies 
i la de la terra”.

La jornada literària va concloure amb un berenar i 
la presència d’una parada on es podien comprar i fu-
llejar els llibres de les autores participants.// NSM

Les patinadores del Grup de 
Secundària del C.P. Lluçanès 
van obtenir la tercera posició en 
la categoria de Xou, amb la seva 
nova coreografia “Desperta’t”. Les 
patinadores del Grup de Primà-
ria, que van debutar en aquesta 
competició, ho van fer amb la co-
reografia “A través d’un objectiu” 

Les noies dels grups de primària i secundària del Club Patí Lluçanès  // F: XAVIER NAVARRO

PREMI CELEBRACIÓ LITERATURA

El millor marrà de 
Catalunya és de Cal 
Miquel, a Pinós

L’olostenca Dolors 
Serrabassa celebra 
el seu centenari

El Soler de n’Hug  
debat sobre la dona 
al món rural 

El marrà guanyador, de Cal Miquel. // F:@OVIANCRI

// F:CARLA ALVAREZ BIGAS @CALAVISUAL

PATINATGE

i van aconseguir classificar-se en 
5a posició.

Més d’una vintena d’equips van 
participar en aquesta setena edi-
ció del Trofeu del Mercat del Ram 
de patinatge artístic, que es va 
celebrar el passat diumenge 10 
d’abril al pavelló Castell d’en Pla-
nes, de Vic.// CFU
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ESPORTS 

La penya Blanc i Blava 
d’Olost i comarca en fa 30

El juny del 1990 naixia, a Olost, la penya 
Blanc-Blava d’Olost i comarca, el passat 2020 
havien de celebrar el 30è aniversari que van ha-
ver d’ajornar a causa de la pandèmia. Però tren-
ta anys són molts com per deixar-los passar, és 
per això que el dissabte 30 d’abril ho celebraran 
com cal.

Des de la penya han organitzat un dinar per 
als socis i sòcies, que tindrà lloc el pròxim dis-
sabte 30 d’abril a la Fonda Sala d’Olost, on tam-
bé assistiran representants del Club i de la fe-
deració Catalana de penyes. Aquest serà l’acte 
principal de l’aniversari, però no l’únic, ja que 
més endavant, organitzaran un bus per anar tots 
junts, socis i famílies, a gaudir d’un dia de partit 
al camp.// CFU

El Tercera es refà de la derrota a Centelles 
imposant-se al Folgueroles (3-2) a Prats

El Futbol Sala continua ferm al 
capdavant a cinc partits pel final

Torna l’activitat al F.C. Pradenc 
després de l’aturada per les vacan-
ces de Setmana Santa. Per una 
banda, el sènior masculí disputarà 
la 27a jornada al camp del Caldes 
de Montbui, equip que lluita per 
evitar el descens a Quarta Cata-
lana. 

El partit, que es disputarà dis-
sabte dia 23 a les 7 de la tarda, 
arriba després d’una victòria bal-
sàmica davant un rival directe per 
ocupar les primeres 5 posicions. 
L’equip de Roger Roma es va im-
posar al C.F. Folgueroles en un 
enfrontament que va tenir dues 
cares. A la primera meitat, el con-
junt blaugrana va començar do-
minant el joc amb una gran efec-
tivitat de cara a porteria. Al gol 

Els clubs excursionistes de la comarca organitzen 
caminades al llarg de tot l’any, no obstant amb l’arri-
bada de la primavera augmenten la freqüència amb 
què es fan.

Aquest pròxim diumenge, per exemple, el CEM 
(Club Esportiu Miraboira) de Sant Bartomeu del 
Grau, organitza la seva primera caminada de la pri-
mavera. L’itinerari escollit és un tram del camí de 
ronda, que els portarà de la platja del Racó (Begur) 
fins a Tamariu, un recorregut, amb trams exigents, 
d’aproximadament uns 15 km. El mateix diumenge, 
la Unió Excursionista de Prats, farà la tercera etapa 
del Camí Oliba, d’Artés fins a l’Estany, i a Alpens, se 
celebrarà la 31a cursa 3 Comarques.

El cap de setmana a sobre, l’1 de maig, el Club 
Excursionista Bandolers, de Sant Feliu Sasserra, 
també ha organitzat una sortida. L’itinerari escollit 
també és un tram del camí de ronda, en aquest cas 
aniran de la Cala Salionç fins a Lloret de mar. Un 
recorregut costaner de dificultat mitjana.

També el dia 1 de maig, com marca la tradició es 
farà la Caminada a Santa Perpètua, organitzada per 
la Cucafera, de Sant Bartomeu del Grau, aquest any 
arriba a la 29a edició. La caminada sortirà a les 9 
del matí de la plaça Dr. Griera, per participar-hi cal 
comprar tiquet, que inclou l’entrepà, el beure, fruita 
i un cafè i l’obsequi. I aquest mateix dia 1 també es 
farà la caminada d’Olost a Santa Creu, en el marc de 
la Fira de la Transhumància, i alhora, es disputarà 
la cursa i caminada de la Via Castrum, amb sortida 
a Santa Eulàlia de Puig-oriol i com a punt àlgid, el 
Castell de Lluçà.

El cap de setmana de Sant Isidre, a Sant Martí, 
també faran la tradicional caminada, fa uns anys 
fins a Salselles, i darrerament, una volta pel muni-
cipi.

I ja més endavant, el cap de setmana del 28 i el 
29 de maig, el Club Excursionista Via Fora d’Olost 
anirà fins a les valls d’Àneu. En concret, al refugi de 
l’Estany de la Gola, un refugi lliure que l’agrupació 
excursionista ha apadrinat, i que durant el cap de 
setmana esmentat, es farà tasques conjuntes d’ar-
ranjament i millora de l’equipament, a més, després 
de la feina, fer un recorregut per aquesta zona d’alta 
muntanya del Pirineu Català. Ja ho diuen, que qui 
camina, fa camí.// Red.

La temporada va arribant al 
seu punt culminant, però a la 
Segona Divisió Catalana de Fut-
bol Sala ‘el més calent és a l’ai-
güera’. Resten cinc partits per 
acabar la competició, i el Futbol 
Sala Prats continua liderant la 
categoria amb dos punts de mar-
ge sobre el segon classificat, l’Ai-
guafreda. Per l’equip de Jordi 
Rota i Isaac Basagaña no va ser 
gens fàcil sumar els tres punts 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

matiner de Roger Soler, s’hi afegia 
el de Jordi Bartrons al minut 28. 
Semblava que el Pradenc podia te-
nir una tarda plàcida, però els visi-
tants van capgirar la situació amb 
dues dianes gairebé consecutives 
que igualaven de nou el marcador. 
En el segon temps, el partit es va 
embrutar considerablement, amb 
interrupcions i targetes a totes 
dues bandes. A falta de poc més de 
deu minuts per la fi, un penal xu-
tat per Jordi Bartrons acabaria do-
nant la victòria als locals, que amb 
aquests tres punts es col·loquen a 

davant el C.F.S. Palau, quart 
classificat. 

El partit, disputat el pas-
sat dissabte dia 9 al Pavelló de 
Prats, va començar amb els lo-
cals desorientats, encaixant el 
primer gol als dos minuts de 
joc. Les primeres parts estan 
costant molt a l’equip pradenc, 
ja que tot i aconseguir empatar 
al minut 9 a través de Damià 
Riba, els palauencs dominaven i 
es tornaven a avançar poc abans 
del descans. 

El Prats necessitava reaccio-
nar, però tot i apujar la inten-

només un del Folgueroles, cinquè 
classificat, i a cinc del Santa Eugè-
nia, que figura a la quarta posició.

Per altra banda, l’equip feme-
ní rep aquest dissabte dia 23 el 
Bellavista Milan al Municipal de 
Prats. Les jugadores blaugranes 
es mantenen líders tot i tenir un 
partit pendent, el de la primera 
jornada. De moment, l’equip de 
Makanaki s’està mostrant intrac-
table en aquesta segona fase de la 
lliga, amb dues victòries en 2 par-
tits jugats, 18 gols a favor i només 
3 en contra. //

sitat i el nivell, les ocasions no 
s’acabaven de concretar. Quan 
faltaven poc més de deu minuts 
pel final, Guille Borralleras va 
tranquil·litzar els ànims ano-
tant l’empat a 2. Amb el marca-
dor igualat, els locals van anar 
a totes i de seguida va arribar el 
tercer, anotat per Bernat Bujons. 
La victòria momentània sembla-
va definitiva amb el quart gol, 
ara a botes de Jordi Torres, però 
a falta de poc més d’un minut, 
els vallesans van tornar a posar 
la por al cos als de Prats en ano-
tar el 4-3. No obstant, els visi-
tants ja no van inquietar massa 
la porteria pradenca i el resultat 
acabaria sent definitiu.

Els cinc partits que separen el 
Futbol Sala Prats del títol de lli-
ga comencen amb dues sortides 
consecutives, primer a la pista 
de l’A.E. Ciutat de Mataró ‘B’ i 
la setmana vinent a Granollers. 
Un cop disputats aquests dos 
enfrontaments, l’equip blaugra-
na disputarà els tres últims par-
tits de lliga davant la seva afició, 
seran els dissabtes 7, 14 i 21 de 
maig al Pavelló de Prats, on l’es-
calf del públic ser un factor clau 
per sumar un nou èxit a les vitri-
nes del Club.//

Jugadors del Futbol Sala Prats després de guanyar el CFS Palau per 4 a 3.// F: C.F.S. PRATS

Els jugadors del FCP celebrant el gol de la victòria (3-2).// F: XVA

Els blaugranes van haver de suar de valent per superar el C.F.S. Palau 
(4-3), aconseguint un triomf vital per seguir líders en solitari

El sènior femení reprèn la segona fase de la lliga rebent la visita del 
Bellavista Milan el dia de Sant Jordi

SENDERISME

Primavera, època 
de caminades

PENYES



Núm. 524

LaRella | 10

LA VINYETA, per Dimitri Coppola

AGENDA

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE_ 
Sira Turigas, Dimitri Coppola, Ainhoa 
Campdepadrós i Ferran Sayol.

DISSENY I EDICIÓ_ 
Pol Asensi Turigas
edicionslarella@gmail.com

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

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

EDITA_ LaRella. Iniciatives 
socioculturals del Lluçanès  
621276429 
larellallucanes@gmail.com

DIPÒSIT LEGAL_ B-31.541-2001 

Amb la col·laboració de:

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.

EQUIP EXPOSICIONS 

PRATS DE LLUÇANÈS_ EXPOSICIÓ dels 
treballs del XV Certamen Literari dels 
alumnes de l’escola Lluçanès i l’escola 
FEDAC, que han donat una nova mira-
da als contes tradicionals. Del 25 d’abril 
al 31 de maig a la Sala Cal Bach.
PRATS DE LLUÇANÈS_ EXPOSICIÓ ‘El 
camp de concentració per a dones a Ra-
vensbrück’. Del 30 d’abril al 29 de maig 
a l’Espai Social de la Gent Gran.
SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ de 
flors de paper de Carme Boixader. Du-
rant tot el mes d’abril a les tardes a la 
Biblioteca de Sant Pere Almató.
SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ Ai-
gua, cedida per la Diputació de Barcelo-
na. Del 28 d’abril al 13 de maig a les tar-
des a la Biblioteca de Sant Pere Almató.
OLOST_ EXPOSICIÓ de pintura de Mari-
na Iniesta. Quotidianitat (des)controla-
da. Tècnica mixta. Del 21 d’abril al 7 de 
maig a les tardes a la Biblioteca.
OLOST_ EXPOSICIÓ d’aquarel·les de 
M.Jeanneret. Durant el mes de maig a 
les tardes a l’Espai Rocaguinarda.

 DIVENDRES 22 D’ABRIL 

LLUÇÀ_ JAM DE POESIA, amb les Dones 
que Cremen. A la nit, a La Primitiva.
SANT FELIU SASSERRA_ TALLER DE CUI-
NA amb plantes silvestres, a càrrec del 
col·lectiu Eixarcolant. A 2/4 de 6 de la 
tarda al pati de la Biblioteca.
OLOST_ SORTIDA AL BOSC amb el Grup 
d’Estudi de Plantes de l’Entorn. A les 5 
de la tarda a la Biblioteca.
PRATS DE LLUÇANÈS_ MUSICAL High 
School Musical. A les 9 del vespre a la 
Sala Polivalent. SANT JORDI ESCOLAR, 
espectacle “Petons i moixaines”, d’As-
sumpta Mercader. A ¼ d’11 del matí a 
La Pitota. 15È CERTAMEN LITERARI del 
Sant Jordi Escolar, a les 3 de la tarda 
als jardins de la Farmàcia Vella.

 DISSABTE 23 D’ABRIL 

ALPENS_ PARADA DE ROSES i llibres. 
Durant el matí al Ramal. ESPECTACLE 
INFANTIL de titelles “La rateta Martina 
i el ratolí Serafí”, a les 12 del migdia a la 
Placeta. CURSES INFANTILS, a les 6 de 
la tarda al Camp de Futbol.
OLOST_ PARADES de llibres i roses, du-
rant tot el dia a la plaça Major. MICRO 
OBERT, a partir de les 11 del matí. CON-
TA CONTES, a les 12 del migdia. Presen-
tació dels guanyadors del concurs de 
dibuix i presentació de la Paraula gua-
nyadora del Poble, a 2/4 d’1 del migdia.
PERAFITA_ PARADA DE ROSES i llibres 
durant tot el dia a la plaça Sant Anto-
ni. TEATRE “SANTA JORDINA” creat pels 
alumnes de l’escola Heurom, a 2/4 de 12 
del migdia a la plaça. LA REBOTIGA DE 
LA BRUIXA, llegir, mirar, crear i fer ter-
túlia, durant tot el dia a la Plaça.
PRATS DE LLUÇANÈS_ PARADES DE RO-
SES i llibres, durant tot el dia pels car-
rers i places del poble. ESTENEM POESIA, 
durant el matí al Cantó del Botiguer. 
CONCERT a càrrec de la Coral Sant Jordi 
i berenar, a les 5 de la tarda als Jardins 
de la Farmàcia Vella. MUSICAL High 
School Musical. A les 5 de la tarda i a 

les 9 del vespre a la sala polivalent.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ PARADA 
DE ROSES, durant el matí.
SANT BOI DE LLUÇANÈS_ SANT JORDI A 
LA PLAÇA. Durant el matí a la plaça Nova.
SANT FELIU SASSERRA_ BOOKFACE amb 
els alumnes de l’escola Els Roures i la 
llar d’Infants Els Petits Roures. De 10 
a 1 del migdia a la biblioteca Sant Pere 
Almató. TEATRE FAMILIAR “Desclòs” a 
càrrec de la companyia Rúbrica. A les 12 
del migdia al parc dels Castanyers.
SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ PARA-
DES DE ROSES i llibres, punt d’intercanvi 
de llibres, espai de lectura i EXPOSICIÓ 
“Història del carrer Major a través de 
les dones que hi van viure”, durant tot 
el dia. TALLER INFANTIL de treballs ma-
nuals, a les 11 del matí. MICRO OBERT i 
berenar, a les 5 de la tarda.

 DIUMENGE 24 D’ABRIL 

ALPENS_ 31A EDICIÓ DEL TRAIL 3 Co-
marques. A partir de 2/4 de 9 del matí.
PRATS DE LLUÇANÈS_ ENTREGA DE 
L’OBRA acabada realitzada durant la 4a 
trobada de tallistes de fusta 2020, a 2/4 
de 12 del migdia als Jardins de Cal Bach. 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “Pensar Dife-
rent”, de Josep Maria Terricabras. A ¾ 
d’1 del migdia a la plaça de l’Església. 
MUSICAL High School Musical amb els 
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut. A les 
5 de la tarda a la sala polivalent.
SANT FELIU SASSERRA_ MASTERCLASS 
ciclo. A les 11 del matí al Parc.

 DILLUNS 25 D’ABRIL 

OLOST_ VESPRES MALGASTATS, sessió 
de poesia i disseny. A les 7 de la tarda a 
l’Espai Rocaguinarda.

 DIMARTS 26 D’ABRIL 

OLOST_ 35È ANIVERSARI DEL CASAL 
DE LA GENT GRAN d’Olost i Santa Creu. 
Missa de Difunts amb la Coral Noves 
Veus, a la 1 del migdia. Dinar d’aniver-
sari. Final de festa a càrrec de Dancing 
Group al Casal.

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ PAS-
SEJADES PEL LLUÇANÈS, cap als 100. A 
2/4 de 10 del matí davant l’Ajuntament.

 DIMECRES 27 D’ABRIL 

PERAFITA_ CICLE DE TERTÚLIES DELS 
DIMECRES AMB EL BOSQUEROL, temes 
d’actualitat mediambiental a casa nos-
tra. A les 7 del vespre a la Biblioteca.
OLOST_ VISITA GUIADA A “PAISATGES 
DEL LLUÇANÈS” amb Nazari Raurell. A 
les 5 de la tarda a l’Espai Rocaguinarda

 DIVENDRES 29 D’ABRIL 

SANT FELIU SASSERRA_ PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE Sant Feliu en imatges. A 2/4 
de 8 del vespre a la Biblioteca Sant Pere.

 DISSABTE 30 D’ABRIL 

OLOST_ RAID HÍPIC promoció Olost - 
Lluçanès cicle de cavalls joves. 
PRATS DE LLUÇANÈS_ 18A ACORDIO-
NADA. Concerts i tallers d’acordió als 
carrers del poble durant tot el dia. JOR-
NADA DE MEMÒRIA HISTÒRICA, HOME-
NATGE A ROSER FLUVIÀ. Inauguració 
del nou plafó dels Espais de memòria, 
dedicat a Roser Fluvià, a càrrec de Roser 
Reixach i Anna Gorchs, a les 11 del matí 
al carrer de la Resclosa. PRESENTACIÓ 
DEL DOCUMENTAL “Una generació de si-
lenci. La repressió franquista a Prats de 
Lluçanès”, a càrrec de les autores Roser 
Reixach, Anna Gorchs i Pep Pujol, a les 
6 de la tarda i a les 9 del vespre.
SANT BOI DE LLUÇANÈS_ TAST DE CA-
VES, a càrrec de David Gomis. A les 8 
del vespre al local del Centre.
LLUÇÀ_ RECONEIXEMENT DE PLANTES 
MEDICINALS a l’entorn de la Vall de les 
Botes, a càrrec de Maria pilar Alcon. A 
les 11 del matí a Lluçà.

 DIUMENGE 1 DE MAIG 

SANTA CREU DE JUTGLARS_ FIRA DE LA 
TRANSHUMÀNCIA. Caminada popular 
fins a Santa Creu seguint el camí rama-
der, a 2/4 de 9 del matí, sortida a Olost. 

Esmorzar popular, a les 9 del matí. Jocs i 
tallers per a infants, a partir de 2/4 d’11 del 
matí. Tast de cerveses, a les 12 del migdia. 
Exposició “Oficis entorn de la transhumància: 
els Tonedors”, al vestíbul del Local. Acordio-
nistes i parades d’artesania i gastronomia.
ALPENS_ CANÇONS I HISTÒRIES DE LES 
DONES AMB BLUES, a càrrec de Big Mama 
Montse, dins el festival de música als Micro-
pobles, Itinera. A l’1 del migdia al Casino.  
SANTA EULÀLIA_ VIA CASTRUM, al matí.



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

22 dv OLOST PORTAL DE QUERALT

23 ds F. YLLA-CATALÀ- VIC YLLA-CATALÀ

24 dg F. TANYÀ - VIC TANYÀ

25 dl PRATS EURAS

26 dt OLOST ALIBERCH

27 dc PRATS BARNOLAS

28 dj ST. BARTOMEU TERRICABRAS

29 dv PRATS FARGAS

30 ds F. ARUMÍ - VIC ARUMÍ

1 dg F. URGELL - VIC URGELL

2 dl SANT BARTOMEU TANYÀ

3 dt OLOST VILAPLANA

4 dc PRATS ATLÀNTIDA

5 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

> Senyora amb experiència busca feina per cuidar persones grans. T.: 
678 63 66 95 (R523/04)

> Dona de 32 anys busca feina de neteja o cuidadora a Prats de Lluça-
nès. T.: 602085810 · 632 40 66 78. (Missatges de WhatsApp) (R523/05)

> Dona de 48 anys s’ofereix per fer de cangur, neteja i per cuidar perso-
nes grans. Amb 11 anys d’experiència. Només a Prats de Lluçanès. T.: 
605 34 70 52 (R524/03)

> 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

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

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

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

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

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

 » PEROL d’aram. 50€. T.:699567102 
(R521/10)

 » 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, En perfectes condici-
ons. 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)

 » ACORDIÓ HOHNER, 80 baixos (ideal per 
començar a aprendre). Estoig (dur) per 
transport. Bon estat de conservació. 
600€. T.: 676 466 311 (R523/01) 

 » MENJADOR complet (sofà, cadires, tau-
la) junt o per separat. T.: 696 12 28 59 
(R523/02)

 » 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)

 » HABITACIÓ amb bany propi i aparcament, 
a 15 minuts de Vic. Persona neta i seria, 
abstenir-se fumadors. No s’accepten 
mascotes. T.: 64851866 o 692947499 
(R523/03)

 » PIS a Prats de Lluçanès.Petit i econòmic, 
és per una sola persona. Nuri T.: 630 59 
39 71 (R524/01)

 » ULLERES graduades que s’han perdut, 
amb muntura negra, a la zona del carrer 
del mercat, 1 d’octubre i reforma. El di-
vendres Sant. 626320164 / 938560126 
(R524/02)

ES LLOGA

ES BUSCA
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EL TEMPS / LA RECEPTA

INGREDIENTS

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 6 al 19 d’abril

EL RECEPTARI de @Cookissim

Contrast de colors i núvols que, ahir dimecres, van deixar pluja a Sant Boi.//F: JOSEP MARTÍNEZ CASTROLluna plena d’abril entre els colors de trenc d’alba i els camps verds a Olost.//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

6 16.9 1.7 0.0 15.8 2.0 0.0 15.3 4.0 0.0 14.3 3.1 0.0
7 21.0 0.6 0.0 19.8 1.4 0.0 16.9 4.2 0.0 19.3 4.2 0.0
8 19.9 2.1 0.0 18.9 2.8 0.0 18.4 6.1 0.0 18.6 5.9 0.0
9 17.6 3.4 0.0 16.9 3.7 0.0 16.1 6.3 0.0 15.7 5.8 0.0

10 16.8 4.7 0.0 16.4 6.5 0.0 15.4 6.7 0.0 15.1 5.8 0.8
11 20.7 1.6 0.0 19.5 1.9 0.0 18.7 6.2 0.0 18.7 4.2 0.0
12 15.1 8.7 0.0 14.8 8.6 0.0 12.9 7.6 0.0 14.7 6.1 0.0
13 14.3 10.6 0.4 13.9 9.7 0.0 12.4 9.1 0.0 12.3 9.1 0.0
14 20.4 7.1 0.0 19.7 7.2 0.0 17.4 10.6 0.0 19.5 10.3 0.0
15 25.7 6.0 0.0 25.1 6.9 0.0 23.9 10.3 0.0 23.8 10.3 0.0
16 27.1 5.1 0.0 26.3 5.8 0.0 25.2 9.6 0.0 24.8 9.7 0.0
17 23.9 4.8 0.0 23.7 5.8 0.0 22.4 9.7 0.0 21.7 9.4 0.0
18 22.7 3.7 0.0 22.1 4.5 0.0 21.3 7.8 0.0 20.9 7.8 0.0
19    15.7 6.0 8.6 14.5 6.7 8.0 14.4 8.4 11.4 14.7 7.9 9.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

OLOST_ 16 d’abril 27.1

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 7 d’abril 0.6

Espàrrecs blancs amb salsa tàrtara
PAS A PAS PER LA SALSA
Fer una maionesa amb el rovell 

d’ou, l’oli d’OVE, un polsim de sal 
i unes gotetes de llimona fins que 
estigui ben emulsionada. 

Afegir l’anxova tallada, la mel, 
el pebre,  i la mostassa.

Tallar molt molt petit els co-
gombres, el julivert, les ametlles 
i, opcionalment, la ratlladura de 
pell de taronja. Barrejar-ho tot i 
rectificar de sal i de pebre.

PAS A PAS PER LA COCCIÓ 
DELS ESPÀRRECS

Netejar els espàrrecs a raig 
d’aixeta. Tallar la part més dura 
de la tija (uns 2 o 3 cm).Pelar els 
espàrrecs amb un pelador per tal 
que no hi hagi fils.

Bullir els espàrrecs amb aigua 
bona, sal,  un polsim de sucre i 
opcionalment la pell de mitja ta-
ronja. Coure els espàrrecs uns 12 

minuts aproximadament, fins que 
al punxar-los estiguin tous. 

Refredar els espàrrecs dins de 
la mateixa aigua de cocció. 

Servir els espàrrecs ben freds 
amb la salsa tàrtara per sobre. 
Es pot decorar el plat amb unes 
ametlles tallades, una mica de ta-
ronja i cibulet. 

EL PRODUCTE
L’espàrrec de Gavà és blanc i 

rodó, força allargat i fibrós, que 
emana al paladar un sabor lleu-
gerament amarg. Aquesta varie-
tat només es conrea als camps del 
Baix Llobregat i és l’única regió de 
Catalunya on se’n pot trobar. Per 
això podem dir que ens trobem 
davant d’una hortalissa única, ja 
que necessita unes condicions del 
sòl molt concretes, que sigui are-
nós, poc argilós i poc compacte, 
molt il·luminat i amb altes tem-

Ens trobem 
davant d’una 

hortalissa 
única!

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 9.0

PRATS 8.0

SANT BOI 11.4

ORISTÀ

ALPENS 9.8

 »16 espàrrecs blancs de Gavà
 »10 gr de sal per litre
 »Aigua bona
 »Pell de taronja (opcional)
 »2 filets d’anxova de l’Escala
 »Una cullerada de mel
 »Una cullerada de cogombres 
en vinagre picats
 »Una cullerada de julivert 
 »Dos grapats d’ametlles 
torrades sense pell i picades
 »Una culleradeta de cafè de 
mostassa Dijon
 »Un rovell d’ou 
 »Oli d’OVE, Pebre i Sucre
 »Llimona

peratures. Aquests requisits són 
tan exigents que la seva produc-
ció és molt reduïda. A part, el seu 
conreu és pràcticament artesanal 
i això dificulta encara més trobar 
agricultors disposats a conre-
ar-ne. Fora de Catalunya, només 
en podem trobar a zones regades 
del Riu Ebre, així com Navarra 
i la Rioja, on grans explotacions 
treballen amb règims intensius i 
més mecanitzats.// STV




