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El Lluçanès s’omple de roses i llibres
Malgrat que el dia no va acabar d’acompanyar
i que moltes de les activitats programades es van
haver de reubicar o posposar, Sant Jordi és Sant
Jordi i poques coses el desllueixen. Les parades de
roses i llibres es van haver de posar sota cobert per
sortejar la pluja que va caure al llarg del dia, així i
tot, van continuar venent llibres i roses al llarg de
tota la jornada.
Com que s’esqueia en dissabte, moltes activitats
es van programar al llarg del cap de setmana, una
d’aquestes va ser el primer Sopar de Jordis del Lluçanès, que va reunir gairebé 40 comensals vinguts
principalment de Prats i Sant Feliu. Una revetlla
de Sant Jordi que tenen intenció de repetir.// CFU
Sant Jordi Escolar, als jardins de la farmàcia Vella//F: AJ PRATS

La parada a Alpens//F: LL.SURI - DALPENS.COM

L’actuació de l’escola Heurom, al cap d’uns dies//F: AJ PERAFITA

L’Ajuntament de Sant Martí va repartir roses//F: AJ SMA

Llibres a aixopluc, a l’edifici de l’Ajuntament de Sant Boi.// F: AJ SANT BOI

Parades a la plaça d’Olost//F: AJ OLOST

Espectalce “La república dels contes” a Sant Bartomeu//F: AJ SBG

Parada de la residència al passeig de Prats.// F: AJ PRATS

Participants al micro obert d’Olost//F: AJ OLOST

La parada de llibres de Sant Feliu//F: AJ SFS

Tots els de la foto es diuen Jordi.//
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Els Ajuntaments es reparteixen el
cost de la portada d’Aigues del Ter
LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

El passat mes de febrer l’ACA
(Agència Catalana de l’Aigua) va
atorgar una subvenció de 3,9 milions d’euros per fer efectiva la portada d’aigua del Ter cap al Lluçanès. A través d’aquesta subvenció
es cobrirà aproximadament el 71%
del total estimat de tota l’execució
de la portada d’aigua, que es calcula que serà de 5.456.871 euros, i
que s’ha d’executar amb un termini màxim de 40 mesos.
El 29% que resta per pagar,
1.545.859 euros, s’haurà de repartir entre els 7 municipis que actualment s’abasteixen d’aigua dels
Pous de Vilaseca. A més, Oristà
s’afegeix a la xarxa per poder rebre aigua dels pous en un futur, i
ara ja haurà de pagar una part de
l’obra.
En una reunió celebrada a principis d’abril entre el Consell Comarcal d’Osona, Aigües Osona i els
8 municipis implicats (Sant Bartomeu del Grau, Perafita, Sobremunt, Sant Boi de Lluçanès, Olost,
Sant Martí d’Albars, Sant Agustí
de Lluçanès i Oristà) es va fer un
càlcul aproximat de què hauria de
pagar cada municipi i que podeu
veure a la taula. Així doncs, Olost
seria el municipi que més hauria
de pagar (489.148,93 €) i Sobremunt el que menys (40.820,22 €).
El pressupost total de l’obra
està calculat sobre preus del 2019,
l’augment de preus de l’energia i
de les matèries primeres que estem vivint podria fer hi hagués un
increment d’entre un 15% o 20%
del total de l’obra, com així va dirse a la reunió. Aquest increment
l’haurien d’assumir, en principi,
els ajuntaments.
Per calcular aquesta xifra s’ha

tingut en compte els següents
ítems de manera proporcional:
segons la població actual de cada
municipi (25%); segons la mitjana
del consum d’aigua en alta dels
darrers 5 anys (25%); segons la dotació que rep cada municipi actualment, és a dir els metres cúbics
que rep cada dia (25%) i el 25%
restant que seria per la dotació
final un cop l’obra estigui acabada, és a dir, els metres cúbics que
rebrà diàriament quan la portada
sigui efectiva.
ORISTÀ I SANT BARTOMEU, AIGUA MÉS ENLLÀ DEL PERMANYER
Oristà forma part Mancomunitat d’aigües de Merlès i gran part
del municipi s’abasteix d’aquesta
xarxa, però moltes de les masies
del municipi no reben aigua municipal, ja que el cost i la dificultat
en el bombeig són molt elevats i ho
fan poc factible.
Per tal de fer arribar aigua a totes les parts del municipi, Oristà
s’ha sumat al projecte de portada
d’aigua del Ter. Així, en un futur, podrà abastir-se d’aigua de la
xarxa dels Pous de Vilaseca, però
això arribarà en una segona fase.
Aquesta segona fase implicarà la
construcció d’una canalització que
porti aigua des del Permanyer (on
actualment s’acaba la xarxa de
Sant Bartomeu) fins als Tossals i
d’allà a la resta de cases d’Oristà.
En una situació semblant es troba Sant Bartomeu, ja que un dels
motius pel qual va donar suport a
la portada d’aigües del Ter era per
a poder fer arribar aigua municipal fins al nucli d’Alboquers. Actualment, reben l’aigua dels pous de
Pereriera, ja que la xarxa arriba
només fins el Permanyer. En el cas
que hi fos, tampoc es podrien captar més metres cúbics dels Pous de
Vilaseca, que ja estan per sobre de

CULTURA

La repressió franquista a
Prats en un documental

PORTADA AIGUA TER
Municipi

Aportació

Olost

489.148,93

Oristà

60.655,52

Perafita
Sant Agustí

165.276,77
59.014,58

Sant Bartomeu

334.796,71

Sant Boi

284.506,58

Sant Martí

111.640,35

Sobremunt

40.820,22

TOTAL

1.545.859,66

la concessió administrativa. Amb
la portada des del Ter es solucionaria el tema de la captació però,
com passa a Orsità, caldrà esperar
a una segona fase per poder construir la canlatizació que permeti
que l’aigua arribi fins el nucli d’Alboquers.
EL PROJECTE
L’avantprojecte es va començar
a redactar el 2018, (ja en aquell
moment es va pagar la redacció
de l’avantprojecte) i pretén unir la
xarxa d’abastament d’osona Nord
- Voltraganès (que capta l’aigua
del riu Ter) amb la xarxa d’abastament Lluçanès. En l’actualitat,
aquesta xarxa abasta uns 3.400
habitants i cada municipi rep aigua en funció de les seves necessitats, fins a un màxim de 1.100
metres cúbics d’aigua per dia. La
connexió entre les dues xarxes
pretén complementar el cabal que
ara ofereixen els pous de Vilaseca.
El projecte que ara hi ha sobre la
taula contempla la connexió de les
dues xarxes a través de canalitzacions que portarien l’aigua del Ter
per la Trona fins a arribar a Sant
Boi, on es construiria un dipòsit
intermedi, i d’allà seria bombejada
cap als Pous de Vilaseca.//

La presentaicó del documental a la polivalent//F: AJ PRATS

La tasca d’Anna Gochrs i Roser Reixach per deixar
constància dels fets ocorreguts durant la Guerra Civil i el Franquisme a Prats no s’atura. Aquest passat
dissabte, es va celebrar a una nova jornada de memòria històrica. Es va presentar un nou plafó d’Espai
de Memòria, dedicat a la pradenca Roser Fluvià, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück.
A la tarda, es va estrenar el documental “Una Generació de Silenci” , un film que recull el testimoni
de familiars de persones que van patir la repressió
a partir de 1939, a travès d’entrevistes realitzades
els ultims dos anys. Les autores són Roser Reixach,
Anna Gochs i Pep Pujol.// PAT

POLÍTICA

ERC Prats escull a Montse
Boladeras alcaldable pel 2023

Boladeras, després de l’assemblea d’elecció//F: ERC PRATS

Montse Boladeras Bach serà la candidata a l’alcaldia de Prats de Lluçanès per Esquerra Repúblicana.
Així ho va decidir l’assemblea local del partit per
unanimitat. Boladeras va ser número dos als comicis
de 2019, i actualment es la portaveu del grup al consistori. Boladeras afirma que “Em poso a disposició
per ser la primera alcaldessa del poble de Prats i treballar incansablement per a tota la gent”.// PAT
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Sol i bon ambient a la Fira
de la Transhumància
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Sant Bartomeu desencalla el futur
de les naus del Puigneró
SANT BARTOMEU DEL GRAU
Per_ Carolina Font Usart

Els caminadors esmorzant//F: ALBA PERAIRE

Com marca la tradició el primer de maig és dia
de Fira a Santa Creu, i després de dos anys sense
fer-se les ganes hi eren totes. La jornada començava
de bon matí amb la caminada d’Olost cap a Santa
Creu, on més d’un centenar de persones van recórrer el camí ramader que uneix els dos pobles. A l’arribada els esperava un bon esmorzar, al que també
s’hi van sumar els caminadors que arribaven des
de Prats, recuperant la caminada que fa anys havia
sortit des d’allà.
A ritme de masurques, valsos, balls plans i altres
cançons el Grup d’Acordionistes del Lluçanès va
amenitzar l’esmorzar i els tallers per infants, que
van començar poc abans de les onze.
Al llarg de tot el matí, es va poder visitar l’exposició sobre dels Tonedors i l’art del Tondre, al vestíbul
del Local Social. A la sala principal del mateix local,
a dos quarts d’una del migdia, l’hora perfecte per fer
el vermut i de la mà de la Cerveseria Kibus, es va
fer un tast de cerveses on més d’una vintena de persones van poder gaudir de les cerveses olostenques,
com la Kibus Ipa Jiao o la cervesa feta amb Quinoa,
una Pale Ale sense gluten.//CFU

SOCIETAT

La gent gran de Perafita i
Olost estan d’aniversari

El ple de l’Ajuntament de Sant
Bartomeu va aprovar aquest passat dimecres una modificació puntual del POUM (Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal) per tal de
desencallar el futur de les naus de
l’antiga fàbrica Puigneró, on de
nou, s’hi ha instal·lat Benito Urban.
L’actual POUM, aprovat el juliol del 2010, preveia que una part
de la fàbrica deixaria de tenir un
ús industrial i que hi anirien habitatges i serveis. Amb el pas dels
anys, aquest plantejament s’ha
vist afectat per les successives
crisis i ara s’ha de “plantejar un
nou escenari” tal com va dir David
Puyol, alcalde de Sant Bartomeu,
al ple del passat 27 d’abril.
Aquest nou escenari passa per
aquesta modificació puntual del
POUM, concretament la zona de
la PMU - 1 a la PMU - 3, i una
part de la PMU - 4 i SUND - 1.
Aquestes modificacions permetran recuperar l’ús industrial de
tota la zona de la fàbrica (PMU 1 i PMU - 2) i han de servir per
desencallar la situació dels pisos
ubicats al carrer Vell (PMU - 3), a
més també s’ha arribat a un acord
per a la rehabilitació del parc i
l’aparcament de la carretera de
Perafita (PMU - 4 i SUND - 1).
Pel que fa a les zones PMU - 1

Zones afectades per la modifiació del POUM.// F: AJ SBG

i 2, les que serien les de les naus
de la Fàbrica, la idea és que amb
aquesta modificació del POUM es
mantingui l’ús industrial de les
naus, però amb limitacions, ja que
si podran dur a terme usos industrials, d’emmagatzematge, I+D,
però no activitats que tinguin un
impacte mediambiental negatiu.
A més, també contempla que
l’espai on hi havia antics dipòsits
s’adeqüi i es destini a la instal·
lació d’empreses, siguin del poble
o bé nouvingudes, creant així una
zona únicament industrial, com si
fos un petit polígon.
L’Ajuntament ha arribat a un
acord amb Benito Urban perquè
compri i es faci càrrec dels costos
de millora de la zona de l’aparcament de la carretera de Perafita i
del parc infantil del costat. Segons
va explicar Puyol durant el Ple,
Benito Urban ha acceptat aquest
acord i tirarà endavant el projecte

de crear una àrea d’autocaravanes
a un part del pàrquing i adequar i
modernitzar les instal·lacions del
parc, i un cop fet Benito Urban
cedirà la propietat a l’Ajuntament.
Pel que fa als pisos del carrer
Vell, des de l’Ajuntament han estat en contacte amb Incasòl, que
actualment en són els propietaris,
per tal de desencallar la situació.
Segons va afirmar Puyol al Ple,
finalment Incasòl “s’ha posat les
piles i ha posat un preu, i sembla
que hi ha algú interessat a comprar-los”. Amb la modificació del
POUM, un cop l’edifici s’hagi rehabilitat, es mantindran els 70
pisos que hi ha en l’actualitat i un
30% d’aquests hauran de ser pisos
de protecció oficial.
Amb aquesta modificació del
POUM també es buscar reforçar
el carrer Vell i la zona de la plaça
Nova, dignificant l’entorn i fent-lo
més bonic a la vista.//

CULTURA

Albert Pla i Manel al Cantilafont
SANT FELIU SASSERRA
Per_ Carolina Font Usart

El dinar d’aniversari del casal d’Olost//F: AJ OLOST

L’abril és mes de celebracions per la gent gran de
Perafita i Olost. El passat dijous 21 l’Associació de
la Gent Gran El Remei de Perafita celebraven el 15è
aniversari amb un dinar de germanor a Cal Pensiró. Després de dos anys sense celebrar-lo, no van
deixar passar l’oportunitat i una trentena de persones van gaudir d’una bonica estona, tal com diuen
“sense discursos ni protocols, com una colla d’amics
que ja en tenen prou en retrobar-se”.
Dies després, el dimecres 26, el Casal de la Gent
Gran d’Olost va celebrar els seus 35 anys. La celebració va començar amb una missa i va continuar
amb un dinar al mateix Casal que va aplegar gairebé un centenar de persones. L’àpat va anar a càrrec
de la fonda Sala i en acabat Dancing Group van posar ritme al final de festa.//
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Després d’una parada de dos
anys torna el Cantilafont, en un
nou espai (com és habitual) i amb
nou format, aquesta vegada el
festival durarà dos dies. El poble
escollit per celebrar els deu anys
d’història del Cantilafont i la 8a
edició del festival és Sant Feliu
Sasserra, que el 15 i 16 de juliol
aplegarà més d’una desena de
propostes musicals i de diferents
arts escèniques.
El primer vespre del Cantilafont serà divendres 15 de juliol,
amb un triplet de luxe que combinarà música i circ. L’encarregada
d’obrir el festival serà la compositora i cantant lluçanenca Mar
Pujol, que presentarà les seves
composicions; cançons que parlen
de dones, de terra i de resistèn-

cia rural. Seguidament, serà el
torn de Julie Bergez, la contorsionista nord-americana portarà al
festival una combinació de circ,
moviment i teatre. El punt final
del primer dia del festival anirà
a càrrec d’un dels referents del
nostre país, Albert Pla. L’artista
pujarà a l’escenari del Cantilafont
en solitari per oferir un espectacle
trencador i electritzant.
El dissabte el Cantilafont arrancarà a les 5 de la tarda de la
mà de Carla, el nom artístic de la
vigatana Carla Serrat. El relleu
el prendrà la Cia delá Praká, amb
Maiador un espectacle vibrant
que parteix de la dansa i la música, i que combinat amb altres
disciplines com la capoerira, el
pal xinès i les acrobàcies, convertiran l’escenari del Cantilafont en
una festa. La compositora Anna
Andreu també serà a Sant Feliu
per presentar el seu nou àlbum,

La Mida, un recull de composicions marcades per la bellesa de les
seves lletres i per unes melodies
que embolcallen els sentits.
Però sens dubte un dels plats
forts del Cantilafont d’aquest any
serà l’actuació de Manel. Els barcelonins interpretaran els seus
clàssics i també les cançons dels
seus treballs més recents, com
Per la bona gent o l’EP L’amant
malalta. El punt final del Cantilafont d’enguany serà la sessió a
càrrec d’Ivana Ray Singh DJ, una
figura clau dels clubs i festivals
més alternatius de Barcelona.
Aquests són només alguns dels
noms que apareixen al cartell
d’enguany. L’organització manté
en secret dues propostes més que
revelaran més endavant. Qui vulgui ja pot comprar les entrades,
ve sigui per un sol dia o per tots
dos, a la mateixa web del Cantilafont.//
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Més de 1.200 espectadors al “High
School Musical” de 4t d’ESO

LA COLUMNA

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Ferran Vila Cabanas

La Sala Polivalent de Prats
va ser l’escenari, entre els dies
22 i 24 d’abril, de les quatre sessions de l’exitós musical “High
School Musical” a càrrec dels
alumnes de 4t d’ESO de l’institut Castell del Quer. L’obra, basada en la pel·lícula de Disney
Channel estrenada el 2006, es
va emportar l’aplaudiment i les
crítiques molt positives del públic, content de retornar al teatre ja sense l’obligatorietat de
la mascareta i poder gaudir de
les actuacions, el cant, el ball
i fins i tot algunes peces de piano interpretades en directe.
Arribar fins aquí no va ser fàcil,
perquè la pandèmia va obligar
a fer els primers assajos a l’aire
lliure o respectant els grups bombolla amb les distàncies necessàries entre els diversos grups.
Quan semblava que les mesures
es començaven a flexibilitzar, el
pic dels contagis del desembre va
fer que les baixes fossin habituals i afectessin tots els assajos.

CULTURA

Sant Feliu viurà el 1r
festival de versions
Sarau és el nom del primer festival de grups de versions de Catalunya i es farà el pròxim 14 de
maig a Sant Feliu Sasserra. El festival l’organitzen els Q-fois, amb
el suport de l’Ajuntament de Sant
Feliu Sasserra i Àrtium, el celler
cooperatiu d’Artés que hi posarà el
vi del vermut.
The Penguins - Reggae per Xics
obriran el festival a les 12 del migdia. Hi presentaran el seu nou treball Quadern de Bitàcola, un disc
amb cançons originals i altres del
repertori popular català passat pel
sedàs dels ritmes jamaicans. En
acabat un vermut popular acompanyat dels vins Àrtium, del celler
cooperatiu d’Artés, ajudarà a passar l’estona fins a l’hora del dinar.
La tarda l’obrirà Els Trinxats,
els berguedans serà el segon cop
que porten les seves versions al
Lluçanès. Tot seguit, la Golden
Beat posarà a l’escenari les versions de Disco, Pop i Funk, sense
oblidar-se dels hits més actuals.
I jugant a casa, els Blú tancaran
les actuacions de la nit amb un directe de versions. Dues hores de
festa assegurada. El punt final de
la vetllada el posarà el berguedà
PD Nanfu.// CFU

Ramon
ERRA MACIÀ

Mirar enrere
corprèn
Els alumnes durant l’actuació.// F: FVC

“Tampoc no vam poder presentar
res per Nadal, perquè el festival
es va suspendre, i això va afectar la motivació de l’alumnat”,
expliquen des de l’organització.
El degoteig de confinaments i la
necessitat de coordinar-se amb
l’altre musical que s’estava assajant a la Sala Polivalent van
fer impossible arribar al març
amb l’obra a punt i fer el viatge
de final de curs abans de Setmana Santa. “La pandèmia ens
ha suposat necessitat d’adaptació, de flexibilitat i de molta

dedicació les últimes setmanes per a poder arribar a oferir
un bon espectacle”, asseguren.
L’obra comptava amb més d’una
cinquantena d’actors dirigits un
any més per Lluís Forcada (que
també va presentar l’obra i en
va adaptar el guió), Judit Boix
i Marta Vilardell, amb Ariadna
Cabiscol d’adjunta a la direcció.
En total més de 1.200 persones
van assistir a l’espectacle, que és
una de les principals fonts d’ingressos per pagar el viatge de
final de curs.//

Com que vivim en la cultura de la novetat, tenim un sobresalt cada vegada
que mirem enrere. Aquests dies ens ha
passat amb les fotografies d’El Lluçanès
desaparegut, d’Emili Benito. M’exalta el
nou i m’enamora el vell, deia el poetapastisser de Sarrià. La cuinera Maria
Nicolau s’ha passejat per mitja Catalunya amb un missatge potent “Cuina! O
barbàrie”. I quan diu cuina vol dir honestedat, autoestima, receptes de les besàvies, entre altres coses. És un missatge
que val per altres àmbits de la vida, per
això ens exaltem quan la sentim que
predica amb aquella alegria i convicció.
La revolució de les dones té aquestes coses, que ens fan replantejar, mirar amb
ulls nous, entendre. Fa unes setmanes a
Santa Eulàlia es van omplir les portes i
façanes del carrer Major amb les fotos
de les estadantes més antigues de cada
casa, de les que se’n tenia memòria (o
se’n conserva testimoni). El resultat va
ser potent. Perquè de cop aquell carrer
de vuitanta, seixanta, cinquanta anys
enrere, va tornar a la vida amb mirades
i davantals. Noies joves van representar
les avantpassades, també. La màquina
del temps corprèn. Passava davant dels
nostres ulls una manera de viure, que
es feia enyorar i també era un descans
veure-la superada.
Moltes de les dones del carrer Major,
com tantes dones del món, eren les guardianes de grans secrets. Sovint relacionats amb la cuina, l’aprofitament del
menjar i l’alegria de fer bons plats, igualment l’aprofitament i embelliment de la
roba. Sabien com es feia el sabó i també com es curava el mal de coll. Sabien
ajudar i consolar-se en els petits drames.
Tot això, i és normal, va caure en desús.
Les dones volien viure les seves vides i
treballar fora de casa. El món, a poc a
poc, s’ha anat fent més equilibrat. No es
tracta ara de voler tornar a aquelles injustícies, de cap manera. Es tracta de reconèixer que el que feien les nostres velles no era qualsevol cosa. De cap manera
ens podem permetre menystenir aquell
importantíssim llegat. L’antic lema de
renovar-se o morir es podria matisar.
Quedaria en renovar-se, sí, però també
reivindicar aquell saber que el pas del
temps, la deixadesa i la falsa modernor
podrien fer-nos perdre per sempre.//
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2a carta als meus pacients
Dra. Ester Briz Muñoz
Doctora del CAP Lluçanès
Estimats pacients, m’agradaria
explicar-vos la cronologia d’uns
fets:
Resulta que un bon dia vaig manifestar, de forma oficial, el meu
desig de presentar-me com a Adjunta a Direcció (subdirectora) de
l’ABS Lluçanès amb el projecte de
“Bon control del pacient”.
Us en recordeu d’aquells paperets que us dono per fer-vos la
revisió general cada any? Aquesta
manera de treballar per controlar-vos totes les vostres malalties,
se’n diu “Protocol de bon control
del pacient”, l’he inventat jo i l’he
anat perfeccionant al llarg de 5
anys. Aquest protocol ha fet que
ABS Lluçanès sigui la millor de
tot Catalunya en bon control del
pacient amb diferència.
Doncs, vaig manifestar presentar-me com a Adjunta (subdirectora) de l’ABS Lluçanès amb el projecte de “Bon control del pacient”
tot comentant que podia ser una
bona idea fer una prova pilot a la
nostra ABS Lluçanès perquè pugui estendre’s a reu de Catalunya.
Poc temps després d’això, vaig
fer un únic escrit sobre vacunes a
un grup WhatsApp de l’àmbit personal. Aquest va ser l’origen dels
molts comentaris sobre el tema de
les vacunes.
Quan els hi vaig llegir a Cat Salut no hi havia res mal dit! i els
advocats ho han confirmat.
Una setmana després que comencessin els molts comentaris

sobre les vacunes, em van esborrar, sense el meu coneixement,
dos pacients de la meva agenda
de treball del dia 23 de desembre
de 2021, els quals eren dues actuacions mèdiques pendents de realitzar, els pacients no ho saben i jo
no me’n recordo qui eren perquè
ho tenia ben apuntat i m’ho han
esborrat sense el meu coneixement. Aquell mateix dia vaig agafar la baixa laboral per iniciativa
pròpia.
Uns fets tan greus i delicats
necessitaven distància per resoldre’ls amb encert.
Heu de saber que he tingut
una reunió a Barcelona amb alts
càrrecs de l’Institut Català de la
Salut el dia 12-4-2022 i m’han
confirmat que efectivament, els
pacients desapareguts de la meva
agenda de treball del dia mencionat, es van esborrar sense el meu
coneixement. Però, que no pateixi perquè tot queda gravat en el
programa informàtic i no s’han
perdut.
Heu de saber, que en el seu moment, abans del dia 23-12-2021
ho vaig demanar de paraula a la
direcció de l’ABS Lluçanès. Com
que no obtenia cap resposta, vaig
fer un escrit amb registre d’entrada el dia 9-3-2022 demanant-ho.
En la reunió, sabedors que la
direcció de l’ABS Lluçanès encara
no s’havia pronunciat ni de paraula ni per escrit sobre on són els pacients esborrats, van considerar
que la millor solució per a tots, és
que ho torni a demanar, jo mateixa, a la direcció en una reunió que

es podria celebrar amb tots els
treballadors.
És evident, que qualsevol cosa
que passa als treballadors o als
pacients de l’ABS Lluçanès, la direcció ha de respondre perquè té
mitjans per fer-ho (té accés als registres informàtics que jo no tinc
accés).
També heu de saber, que aquest
problema no pertany a l’àmbit laboral, sinó penal. Entendreu, que
si jo deixo de fer dues actuacions
mèdiques perquè m’han esborrat dos pacients sense el meu coneixement, estic fent un dany al
pacient i una negligència mèdica
involuntària.
El Jutge pot ordenar presentar-li l’informe dels pacients esborraments del dia mencionat.
Resoldre aquest problema per
la via judicial penal, causaria un
escàndol monumental a l’Institut
Català de la Salut a part que la
direcció de l’ABS Lluçanès tindria
problemes amb el seu expedient
laboral.
Soc una ferma defensora de la
Sanitat Pública motiu per què la
meva intenció és tornar al meu
lloc de treball per poder continuar fent la meva feina com fins
ara. Per tant, per consideració i
respecte a l’Institut Català de la
Salut s’ha considerat més adient,
resoldre el problema a l’ABS Lluçanès amb una reunió amb tots
els treballadors i no pas per la via
judicial penal. Per tant, la direcció hauria d’estar immensament
agraïda i facilitar tant com pugui
l’aparició d’aquests dos pacients
per poder concloure amb les actuacions mèdiques que fa quasi 5
mesos tinc pendents de realitzar.//

La Montse de la
biblioteca
Jordi Bruch Franch
Alcalde de Prats de Lluçanès

Després de més de quatre dècades entre llibres al
capdavant de la biblioteca de Prats de Lluçanès, la
Montse Rovira s’ha jubilat. Doncs bé, com vaig dir en
l’acte de reconeixement a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Prats, amb el comiat de la Montse de la
biblioteca, s’ha tancat una etapa històrica i irrepetible en aquest equipament. I es que al llarg d’aquests
anys, per la biblioteca hi ha passat una quantitat incomptable de veïns i veïnes que hem disposat d’una
constat lliçó d’ètica personal i professional.
Amb entusiasme i il·lusió, generació rere generació
d’usuaris hem pogut gaudir d’una persona sempre al
servei de la gent. Des dels més petits, que quan sortien de l’escola feien de la biblioteca el seu lloc de
referència gairebé diari per fer els deures i treballs, o
els no tan joves, que confiaven amb els consells de la
Montse per escollir una bona novel·la o simplement
s’acostaven una estona per fullejar la premsa i gaudir d’una bona tarda de lectura.
La Montse és “la voluntat constant de fer el bé i de
fer les coses bé” i com no podria ser d’una altra manera, afronta la seva jubilació amb optimisme i entre
l’afecte dels que han compartit amb ella tots aquesta
anys. A partir d’ara dedicarà la major part del seu
temps lliure als seus nets, als que adora, però com
no podria ser d’una altra manera, seguirà vinculada a la seva inseparable biblioteca a través del Club
de Lectura. Esperem i desitgem que sigui per molts
anys més. Gràcies per tot, Montse.//

BTT

240 ciclistes participen
en l’Open Barcelona, a
Sant Bartomeu del Grau

FOTONOTÍCIA
LA PENYA BLANC BLAVA D’OLOST I COMARCA CELEBRA 30 ANYS. Una seixantena de socis es van aplegar
a la Fonda Sala en un dinar carregat de sorpreses, la
més gran, els convidats: els exjugadors Tommy N’Kono i Iñaki Pérez de Arrilucea. El dinar es va acabar
amb un pastís, acompanyat d’una placa de xocolata
del 30è aniversari feta per Cal Girvent. Durant el
dinar es van sortejar formatges Betara, conserves
Dani, samarretes del Club i Coca de Perafita.//CFU
Una de les sortides // F: @JORDI.REYES88

La tercera prova de l’Open Barcelona BTT 2022,
disputada el passat dissabte 30 d’abril a Sant Bartomeu del Grau, va reunir 240 ciclistes vinguts d’arreu de Catalunya.
La prova organitzada pel Club Ciclista SGB i el
Jufré Vic - ETB, va començar amb la Kids Cup amb
més de 130 ciclistes, de prebenjamins fins a infantils. Tot seguit van arribar les proves de l’Open, en
la categoria elit Mario Sinués, de l’equip Amunt Tbikes - BH, es va emportar la victòria per davant
de Jorge Sánchez, de Noguera Sportbike.
El pradenc Xavier Madrona, de la Unió Ciclista
Lluçanès, va guanyar la categoria de Màster 30 en
una cursa marcada per la boira.
Noemí Moreno, d’Òdena Esport Ciclista, va sumar el seu tercer triomf, seguida de Katherine Lindo, de Massi Bike.// CFU
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Només tres partits separen el Futbol
Sala Prats del títol de lliga
Amb les victòries a Mataró (1-4) i Granollers (4-12), els
blaugranes lideren amb mà de ferro un campionat que es decidirà
al Pavelló pradenc, que acollirà els 3 últims partits

Maria
MARMI AGUSTÍ

La fera negra

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

Compte enrere per saber si el
Futbol Sala Prats aconsegueix
l’objectiu de proclamar-se campió de Segona Catalana, una fita
que els pradencs ja van assolir el
curs 2018-19, i que volen tornar
a repetir. L’equip de Jordi Rota i
Isaac Basagaña té molt ben encarada la situació, ja que a falta
de 3 partits pel final, tenen dos
punts de marge respecte l’Aiguafreda, segon classificat. El
Pavelló Municipal pot erigir-se
com un factor determinant pel
fet que tots tres partits es disputaran a territori pradenc.
La primera d’aquestes “tres finals” es disputarà aquest mateix dissabte dia 7 de maig a les
19:00h al Pavelló Municipal. El
rival serà el Sant Vicentí, que
visitarà Prats de Lluçanès com
a 6è classificat, però amb una
mala dinàmica, ja que enca-

DE PEUS A TERRA

Jugadors del Futbol Sala Prats celebrant el triomf a Granollers (4-12).//F.: C.F.S. PRATS

dena 5 partits sense guanyar.
Sobre el paper, aquest és el rival
més dur dels tres que queden
al conjunt blaugrana, ja que les
darreres dues jornades han de
rebre la visita dels dos equips

que ocupen les dues places de
descens a Tercera. El dissabte
dia 14 serà el torn del Castellterçol i el dia 21, el Premià de
Dalt tancarà la temporada dels
pradencs.//

Un dia qualsevol, d’aquells que no són assenyalats, però lluminosos de cel i lluna invisible, una bestiola fosca com el carbó em
va cridar l’atenció al carrer, a plena tarda i
des del balcó. La vaig veure enfilar Camí de
l’Era enllà. Era una fera petita, cama curta,
negra, allargada i peluda que tota esperitada va sortir de la carretera per endinsar-se
cap al poble. Sense perill de cotxes, ni bicis,
ni motos, ni quads, ni corredors, ni caminadors, ni veus humanes que li pertorbessin
l’excursió, aquell dia va ser l’escollit per la
bestiola per obrir mires i trobar nous territoris de conquesta, potser, plens d’esperança.
Quant temps feia que devia planejar aquella
sortida? Pels aires del córrer que tenia semblava que prou sabia on anava, però després
d’una cinquantena de metres corrent a tot
pebre, pel centre del carrer, direcció la Plaça del poble, va frenar en sec i va fer mitja
volta. Dubitatiu. Va quedar parat al centre
del carrer. Un visó americà. Avesat a viure a
prop de la Gavarresa, espiant entre pedres i
forats dels marges de la Riera, amb carpins
a la boca i crancs americans per postres, com
si disposés de servei de càtering gratuït i a
tothora, i defecant a sobre les pedres del mig
de l’aigua, nedant a tort i a través i corrent
entre joncs per caçar l’ocellet més innocent,
com un salvatge del bosc de ribera, entre pojancres, boga i salzes, sense conèixer rierada
que l’espantés, va decidir fer un pas més i creuar l’asfalt del petit poble, que per petit que
sigui se li devia fer prou llarg quan va perdre
de vista tot el que coneixia i va haver de parar en sec, dubtós de la seva gesta. Aquest
mustèlid invasor, que ens distreu moltes
tardes passejant vora l’aigua i que l’home
vol erradicar pels estralls que causa a les autòctones bestioles de pèl i ploma (més dòcils i
manyagues) i que el mateix home va portar
del continent americà per establir-hi granges
per vestir, amb la seva pell, les pells més fines. Pots comptar que no es va pensar en els
estralls que faria aquest desvergonyit, que
ara es cruspeix voraçment els aneguets i els
ocellets sortits de l’ou, els crancs autòctons i
les gallines! Amb el nas fi com té, aquí el teníem, corrent de tornada cap a davant de casa
i així que li quedaven uns dos metres per arribar a la porta, va fer un petit gir inesperat
i es va ficar per entre la reixa de la casa del
veí, va saltar cap al camp de darrere amb la
mateixa velocitat que enfilava l’arribada, i el
que va passar després ja no us ho puc pas explicar. Una estranya sensació el va fer marxa
enrere del seu periple pel poble. I qui, alguna
vegada, després de molt córrer, no ha hagut
de redirigir la seva vida, mancat de tota raó
i deducció, com ho fa tot animal i tant és que
sigui d’aquí com que vingui d’allà enllà.//
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El F.C. Pradenc es gira
“de cap per avall”
durant una setmana

Núm. 525

El Pradenc es manté sisè tot i la
mala ratxa que travessa l’equip
El conjunt blaugrana acumula tres derrotes en els últims
quatre partits, les dues més recents s’han produït contra
equips de la part baixa de la taula
PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

L’entrenador i el delegat del sènior masculí van entrenar els
més petits, l’escoleta del club.. // F: FCP

El club blaugrana va organitzar una iniciativa a través de la qual cada entrenador es
feia càrrec d’un equip que no li corresponia. La
sorpresa dels integrants de tots els equips va
ser majúscula, especialment dels més menuts,
que canviaven d’entrenador per primer cop a la
temporada. L’experiència va ser tant innovadora com ben rebuda per totes les parts, des del
futbol base, passant per l’escoleta i arribant fins
als dos equips sènior, que també hi van prendre part. Des del Club es mostren molt satisfets
amb el resultat d’aquesta activitat: “La idea ha
agradat moltíssim als grans protagonistes, els
jugadors/es, i en fem una valoració molt positiva. Com a Club familiar que som, ens agrada
veure com ens relacionem entre persones de la
mateixa entitat que sovint no tenim un contacte
tant directe”.// XVA

El sènior masculí del F.C.
Pradenc no passa pel seu millor
moment del curs. L’equip dirigit
per Roger Roma va sucumbir
novament enfront el Caldes de
Montbui, equip que a la primera
volta ja havia assaltat el Municipal de Prats. Malgrat haver
capgirat el gol inicial dels locals
amb dianes de Gerard Trulls i
Marc Codinach, el Caldes es va
acabar imposant per 3 a 2 anotant el gol de la victòria a falta
de cinc minuts pel final. Encara
més dolorosa va ser la derrota en
la visita de la U.E. Seva a Prats
de Lluçanès. Els pradencs disposaven d’una renda de 2 gols gràcies a Jordi Pont i Gerard Codina, però el conjunt verd-i-blanc
va aconseguir remuntar a la segona meitat, foradant tres vegades la porteria pradenca. El primer dels visitants arribava poc
després d’haver iniciat el segon
temps, però quan semblava que

Jugadors del Pradenc celebrant el 2n gol davant en el partit contra la U.E. Seva.// F: XVA

el partit estava controlat, un penal va permetre al Seva empatar el partit. Aquest segon gol va
fer molt de mal als de Prats, que
van veure com encara n’arribava un altre cinc minuts després.
El Pradenc mirarà de redreçar
el rumb aquest proper diumenge
dia 8, amb la visita del Borgonyà
al Municipal de Prats de Lluçanès a dos quarts de 5 de la tarda.

El sènior femení, per la seva
banda, iniciarà la segona volta de la segona fase de la lliga.
L’equip que dirigeix Makanaki
viatjarà fins a L’Hospitalet de
Llobregat per enfrontar-se a la
U.D. Gornal. Un partit que arriba després de la jornada de
descans, i que es disputarà el
diumenge dia 8 a les dues del
migdia.//

HÍPICA

Més de 100 participants en el Raid
Hípic Promoció Olost - Lluçanès
Olost va acollir els més de cent
participants que van competir
al Raid Hípic Promoció Olost Lluçanès, el passat dissabte 30
d’abril. L’organització valora molt
positivament la participació al
Raid, i destaquen que en la prova de 40 km la majoria de genets
eren molt joves, nens d’entre 10 i
11 anys que tot just comencen en
el món de les competicions.
El dia va acompanyar i les tres
proves es van poder desenvolupar
amb normalitat. La prova de 80
km 0* hi va haver 20 inscrits, a
la prova de 60 km n’hi va haver
25 inscrits i a la de 40 km n’hi va
haver 61.
TOT A PUNT PER AL IV RAID
HÍPIC INTERNACIONAL
El Club Hípic Olost ja ho té tot
preparat per acollir el IV Raid Hípic Internacional Olost - Lluçanès
que es disputarà aquest pròxim
cap de setmana. Finalment, les
proves es faran en dos dies. Divendres es farà la prova de 100
LaRella | 8

El desplegament al camp de futbol vell d’Olost // F: MASHA PODOLSKA

km i dissabte les proves de 160
km, 120 km i 120 km de cavalls de
joves genets, i una altra prova de
100 km. Des de l’organització preveuen que hi hagi una participació
de 90 cavalls.
Els recorreguts seran els de
l’any passat, els municipis afectats seran, principalment, Olost,
Perafita, Sant Bartomeu del Grau,
Sant Boi de Lluçanès, Oristà i la
Torre. El Vet-gate estarà ubicat al
centre d’Olost.// CFU
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La Trail 3 comarques torna a córrer a Alpens
ALPENS
Per_ Núria Tubau i Jordi Nogués

Això fa olor de cursa, algú ho
ha dit pel poble i... coi, sí, fa olor
de cursa! Perquè quan ja fa 31
vegades que es fa una festa, al final queden raconades socials tan
exactes que tot et recorda aquella
experiència, fins i tot la flaire. És
en aquest moment quan potser en
podríem denominar tradició. Als
pobles, les tradicions les fan (per
escrupolós ordre d’arribada) primer el seu paisatge, i després la
seva gent, que li dona un caràcter
i una identitat propis i viceversa.
I pel que fa a la primera cosa, el
paisatge d’Alpens té aquells ingredients que tenen les muntanyes
per fer una cursa: un bon desnivell
amb pocs quilòmetres, i aquells
paratges oberts, vasts i magnífics.
I després ve la segona: la seva
gent, aquella que sent una flaire,
que potser no existeix, però que
la sent. Història i identitat fan
simbiosi amb el paisatge com una
agulla i fil fan un teixit.
I aquí tothom hi juga un paper. Si bé és cert que sempre hi ha
un petit grup que, com arreu i en
tot, tira i empeny fins i tot a cops
de cap el feixuc carro de la gestió

i organització de l’esdeveniment –
des d’aquí, un sincer agraïment –,
també hi ha molta gent, en un poblet de no gaire gent, que s’aboca
perquè els visitants gaudeixin de
la jornada.
De matinada, ja volten els primers alpensins cap aquí i cap allà,
a carregar els jeeps, començar a
fer foc per les botifarres, fer les
inscripcions, anar cap als controls
i els avituallaments... i no t’encantis!, que aquests corredors que van
com fletxes, perilla que t’agafin
amb els pixats al ventre i no hagis
tingut temps de muntar la paradeta.... Els que es queden a la Plaça, comentant la jugada, animant,
rebent els corredors, obsequiant,
fotografiant...
I, evidentment, no tindria sentit la diada corredora sense els
runners supermotivats a fer de
conillets d’índia per les nostres
putades, perdó, pujades, llargues
com un dia sense pa!, i per camins, corriols, boscos, prats, cases
de pagès i ermites... Com formiguetes van omplint els paisatges
que els acullen, sense adonar-se
de tot el tràfec, però sentint-se
tan cuidats i lliures, passant pel
revolt d’animació cap a Puig-don,
ja mundialment famós, que acon-

Animació dels espectadors als corredors en un punt del recorregut.//F: SERGI CASADEMUNT

segueix fer córrer a mitja pujada
fins i tot els més feixucs!, i baixant
cap a l’Infern, enfilant cap al cel
de Santa Margarida, saludant les
bruixes quan ja comencen a veure
la llum...
Arriben missatges de reconeixement i d’agraïment per la
cursa que ens omplen de goig, i
mirant-nos una mica el melic i
admetent la il·lusió que ens fa
la Trail 3 comarques, doncs, què
coi, que Alpens ho fa la mar de
bé! Gràcies, i fins a la propera, la
32a!!!//

CLASSIFICACIONS TRAIL 3 COMARQUES
LLARGA MASCULÍ
Elias Resina
Roger Sanglas
Moi Solà

LLARGA FEMENÍ

02:41:51 Silvia Roca

03:23:51

+2’

Anna Altarriba

+11’24’’

+2’30’’

Laura Sánchez

+20’42’’

EXPRÉS MASCULÍ

EXPRÉS FEMENÍ

Ramon Capdevila 01:03:23 Maria Sau

01:16:36

Jesús Alvarez

+1’34’’

Miriam Recasens

+3’5

Isma Casadesús

+1’54’’

Eli Puig

+6’52

Prop de 400 persones fan de la 6a Via Castrum un nou èxit
SANTA EULÀLIA DE PUIG- ORIOL
Per_ Jordi Borralleras Estruch

El passat diumenge 1 de maig
els corriols del Lluçanès es van
tornar a omplir de corredores i
corredors que van gaudir d’una
nova Via Castrum a Santa Eulàlia de Puig-Oriol. El sol va acompanyar durant tota la jornada,
i la regada del dia anterior van
deixar un terreny esplèndid per
a la pràctica del trailrunning.
Després de dos anys excepcionals
a causa de les mesures contra la
Covid-19 (l’any passat només es
va poder organitzar una sola distància i fa dos anys es va fer una
cursa virtual) els organitzadors
van tornar a lluir els dos recorreguts habituals – de 12 i 21 quilòmetres – i van estrenar-ne un
de nou. Els més valents es van
poder atrevir amb la nova distància de 30 quilòmetres, un recorregut que arribava fins a la vall de

Merlès. A més, els que s’ho volien
agafar amb més calma van gaudir de la caminada, que resseguia el mateix perfil que la cursa
de 12 quilòmetres. Entre tot el
repertori, 387 esportistes de la
comarca, però també vinguts de
fora, van optar per alguna de les
distàncies de la Via Castrum.
Tal com explica Àlex Comelles,
des de l’organització s’havien
establert l’objectiu de tenir un
corredor més que els inscrits en
l’edició anterior, i aquesta xifra
s’ha superat amb escreix. “Volem continuar creixent, però no
volem perdre l’essència”, diu Comelles. Set de córrer, el club que
està al capdavant de la cursa, té
molt clar que un dels punts forts
de la Via Castrum és el tracte
proper i familiar que ofereix, així
com l’ambient festiu que s’hi respira. “Sense voler ser una gran
cursa, tenim la capacitat de situar el Lluçanès dins el mapa”,

L’arribada dels corredors a la plaça de Santa Eulàlia amb gran espectativa.// F: JORDI COSTA

asseguren. Tot i això, Comelles
assegura que bona part dels participants són de la comarca. A
més dels corredors, però, també compten amb un gran equip
de voluntaris, i és que per a la
seva organització s’hi bolca tot el
poble – i un gruix important de
persones del Lluçanès. Enguany,
han comptat amb una setantena
de voluntaris. Ningú pot negar,

Un dels punts
forts de la Via
Castrum és el
tracte proper i
familiar

doncs, que la Via Castrum ja s’ha
fet un bon lloc entre els esdeveniments del Lluçanès.
D’entre tots els resultats, destaquen les bones posicions dels
atletes comarcals David Amblàs
(guanyador de la distància mitjana), Marc Muntadas (que va
arribar darrere Amblàs) i Dídac
Vilardaga (segon a la cursa de 12
quilòmetres).//

CLASSIFICACIONS TRAIL VIA CASTRUM
30km MASCULÍ
Jordi Roy

30km FEMENÍ

02:43:32 Judit Franch

21km MASCULÍ

03:40:52 David Amblàs

Marc Rota

+2’40’’

Anna Pujol

+10’26’’ Marc Muntadas

Lluís Ruiz

+6’41’’

Meritxell Bonet

+47’37’’ Jordi Pujol

21km FEMENÍ

01:55:37 Lorena Cubillas
+32’’
+1’53’’

Ester Puig
Marta Romero

12km MASCULÍ

02:17:23 Cesko Compte
+30’’
+6’48’’

Dídac Vilardaga
Pol Vilalta

12km FEMENÍ

01:01:24 Helena Mercader
+2’54’’
4’15’’

01:16:37

Silvia Roca

+3’04’’

Claudia Roca

+5’22’’
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AGENDA

Núm. 525

MAIG

DIUMENGE 8 DE MAIG

DISSABTE 14 DE MAIG

DILLUNS 16 DE MAIG

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 mirada 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 Ravensbrück’. Del 30 d’abril al 29 de maig a
l’Espai Social de la Gent Gran.
OLOST_ EXPOSICIÓ de pintura de Marina
Iniesta. Quotidianitat (des)controlada.
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.
SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ de
literatura sostenible ODS de l’Escola Els
Roures, en horari de la biblioteca al hall.

PRATS DE LLUÇANÈS_ TALLER DE CLOWN i
circ: joc en família. A partir de les 10 del
matí.
LA TORRE D’ORISTÀ_ FOTOS DE DONES.
A partir de les 10 del matí a la plaça de
l’Església.

SANT FELIU SASSERRA_ SARAU FEST,
PRIMER FESTIVAL DE GRUPS DE VERSIONS DE CATALUNYA. Reggae per a xics
amb The Penguins a les 12 del migdia.
Vermut amb vins Artium a 2/4 de 2 del
migdia. Dinar popular a les 2 del migdia.
Trinxats a les 7 de la tarda. Golden Beat a
les 8 del vespre. Blu a les 10 de la nit i PD
Nanfu a les 12 de la nit, al camp del carrer
dels Països Catalans.
SANT CLIMENT DE LA RIBA (LLUÇÀ)_ TALLER DE RECONEIXEMENT DE PLANTES
REMEIERES I SILVESTRES a càrrec d’Elena Sixto. Al Puig dels Eixuts a partir de
les 10 del matí.
OLOST_ TALLER DE SARDANES. A les 6 a la
plaça Major.
LLUÇÀ_ VISITA GUIADA AL MONESTIR de
Lluçà en el marc de les rutes per les Joies del romànic del Lluçanès, a càrrec de
Dani Font, responsable del patrimoni artístic del Bisbat de Vic. A partir de les 11
del matí al monestir.
DIFERENTS MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS_
REVETLLA DE SANT ISIDRE.

OLOST_ TALLER GRATUÏT PER APRENDRE
A FER PA, a càrrec del forner de Cal Parra,
Romà Alonso.
ORISTÀ_ JORNADES DE L’APODERAMENT
DE LA DONA a Oristà i La Torre. Risoteràpia, a les 4 al centre cívic d’Oristà.

DIVENDRES 6 DE MAIG
LLUÇÀ_ CONCERT amb Càmara tangotrío,
concert de Tango amb Marcelo Mercadante, franco Molinari i Francisco Gamallo,
en homenatge a Àtor Piazzolla. Després
de sopar a La Primitiva.
OLOST_ RAID HÍPIC, durant tot el dia.

DISSABTE 7 DE MAIG
OLOST_ RAID HÍPIC Internacional, durant
tot el dia.
PRATS DE LLUÇANÈS_ TALLER DE CLOWN i
circ: joc en família. A partir de les 10 del
matí.
ATENEU POPULAR DEL LLUÇANÈS_ MERCAT DE PRIMAVERA DE LA XELLA. Inici del
mercat, exposicions d’art, i taller galàctic
a partir de les 11 del matí. Concert amb
Atzur Duo a les 12 del migdia. Dinar popular a les 2 del migdia. Recital de poesia a les 5 de la tarda. Dones que cremen
Romaní a les 8 de la tarda. Punxadiscs i
servei de bar durant tot el dia a l’Ateneu.

DILLUNS 9 DE MAIG
LA TORRE D’ORISTÀ_ JORNADES DE L’APODERAMENT DE LA DONA a Oristà i La Torre. Dibuixem que hi som. A partir de les 4
de la tarda al Casal d’Avis.

DIMARTS 10 DE MAIG
OLOST_ GRUP D’ESTUDI DE PLANTES DE
L’ENTORN, dent de Lleó. A les 6 de la tarda
a la biblioteca.

DIMECRES 11 DE MAIG
PRATS DE LLUÇANÈS_ VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “El camp de concentració per a dones de Ravensbrück”, a càrrec
de l’Amical Ravensbrück, a ¾ de 10 del
matí a l’Espai Social de la Gent Gran.
També es poden concertar altres hores de
visita.
PERAFITA_ CICLE DE TERTÚLIES DELS DIMECRES AMB EL BOSQUEROL, temes d’actualitat mediambiental a casa nostra. A
les 7 del vespre a la Biblioteca.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ CIRC I JOC,
a partir de 6è. A 2/4 de 5 de la tarda al
Punt Jove.

DIVENDRES 13 DE MAIG
SANT FELIU SASSERRA_ TALLER “Dibuixem superherois i superheroïnes” a càrrec
de Roger Pérez. A 2/4 de 4 de la tarda a
l’àrea infantil de la Biblioteca.
OLOST_ VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ, a
càrrec de Margarita Jeanneret. A les 5 de
la tarda a l’Espai Rocaguinarda.

LA VINYETA, per Maria Conill

DIUMENGE 15 DE MAIG
SANT MARTÍ D’ALBARS_ CAMINADA POPULAR per diversos punts d’interès patrimonial del municipi. A 2/4 de 9 del matí
sortida a la zona esportiva.
PRATS DE LLUÇANÈS_ MERCAT DE COOPERATIVES ESCOLARS DEL LLUÇANÈS. De
10 del matí a 1 del migdia a la plaça de
l’Església.
SANT CLIMENT DE LA RIBA (LLUÇÀ)_ TALLER DE CICLES MENSTRUALS - úters silenciats, a càrrec del col·lectiu Kumeia. Al
Puig dels Eixuts a partir de 2/4 d’11 del
matí.
OLOST_ CAMINADA PUJADA A SANT ISIDRET al teu aire. Caminada fins al punt
més alt del municipi. Recorregut marcat
des del Coll del Ram. Botifarrada. Durant
el matí, a l’hora que vulguis.

DIMECRES 18 DE MAIG
SANTA CREU DE JUTGLARS_ XERRADA
“Boscos i masies: dos patrimonis que cal
reivindicar”, a càrrec de Jordi Salbanyà
Benet, doctor en dret i advocat. A les 6 de
la tarda al Consorci.
PERAFITA_ CICLE DE TERTÚLIES DELS DIMECRES AMB EL BOSQUEROL, temes d’actualitat mediambiental a casa nostra. A
les 7 del vespre a la Biblioteca.

DIJOUS 19 DE MAIG
OLOST_ VISITA GUIADA GRATUÏTA A L’ESPAI ROCAGUINARDA amb motiu del Dia
Internacional dels Museus. A partir de les
10 del matí.
PERAFITA_ PASSEJADES PEL LLUÇANÈS,
El Lluçanès cap als 100. A 2/4 de 10 a la
plaça de Sant Antoni.

EQUIP
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 Vila, Maria Conill
Hernández, Ramon Erra Macià,
Maria Marmi Agustí, Núria Tubau
i Jordi Nogués.
DISSENY I EDICIÓ_
Pol Asensi Turigas
edicionslarella@gmail.com
PUBLICITAT, CONTINGUTS I
ADMINISTRACIÓ_
Carolina Font Usart
comunicaciolarella@gmail.com
EL TEMPS_ Pere Cors (Oristà)
i www.meteosona.com
EDITA_ LaRella. Iniciatives
socioculturals del Lluçanès
621 276 429
larellallucanes@gmail.com
DIPÒSIT LEGAL_ B-31.541-2001

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.

Amb la
col·laboració de:
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DIRECTORI 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

1_ASSESSORAMENT
GESTORIA · ADVOCATS

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, supermecats, menjar per emportar, peixeteries, forns
de pa i formatgeries.
11_BELLESA: estètica, perruqueria.
12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: auto-escola, funerària, quiosc, taxi, tintoreria, neteja
i fotografia.

2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIA
AGROPECUÀRIA

VETERINARI

E. RENOVABLE

JARDINERIA

TREBALLS FORESTALS

ASSEGURANCES
FUSTES · MOBLES

3_INFORMÀTICA

ETÒLEG

COMBUSTIBLE

4_MECÀNICS

5_OBRES
CONSTRUCTORS I PINTORS

GRUES, EXCAVACIÓ I GRAVES

Per a particulars i/o
empreses

620 90 31 80
C. Major, 60, bis
08513 PRATS DE LLUÇANÈS

6_INSTAL·LACIONS

7_ESCURA-XEMENEIES

8_SALUT
TRACTAMENTS

DENTISTES

DIETÈTICA

FARMÀCIA
ÒPTICA

9_RESTAURANTS·BARS·HOSTALS
ALPENS

LA TORRE

LLUÇÀ

OLOST

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!

SOBREMUNT

PERAFITA

SANTA CREU

STA EULÀLIA

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

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

650 35 62 99
Sobremunt

PRATS DE LLUÇANÈS

CELEBRACIONS

10_ALIMENTACIÓ
CARNISSERIES

SUPERMERCATS

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI
CANSALADER - XARCUTER

MENJAR PER EMPORTAR

FORMATGES

11_BELLESA
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

12_ALTRES SERVEIS
AUTO ESCOLA

FUNERÀRIA

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

TINTORERIA
Els caps de setmana i festius, tant al matí com a la
nit, faran les guardies les
farmàcies de Vic.
Les farmàcies del Lluçanès
continuen amb l’horari habitual d’obertura dels dissabtes al matí. Diumenge al
matí, la Farmàcia Viver de
Prats també obre.

FOTOGRAFIA

NETEJA

RESIDÈNCIA

De 9 a 20:30h

De 20:30 a 9h

6

dv

OLOST

POU

7

ds

F. PORTAL DE QUERALT - VIC

PORTAL DE QUERALT

8

dg

F. YLLA-CATALÀ - VIC

YLLA CATALÀ

9

dl

PRATS

URGELL

10 dt

OLOST

EURAS

11 dc

PRATS

ALIBERCH

12 dj

ST. BARTOMEU

BARNOLAS

13 dv

PRATS

TERRICABRAS

14 ds

F. FARGAS - VIC

FARGAS

15 dg

F. ARUMÍ - VIC

ARUMÍ

16 dl

SANT BARTOMEU

YLLA-CATALÀ

17 dt

OLOST

TANYÀ

18 dc

PRATS

VILAPLANA

19 dj

ST. BARTOMEU

ATLÀNTIDA

ENCANTS

ES VEN

EL RACÓ DE LA FEINA
BUSCO FEINA

» 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)

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

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

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

» PUPITRE. T.: 699 56 71 02 (R521/09)

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

OFEREIXO FEINA
> GEROCULTOR/A: A residencia d´avis de Sant Boi de Lluçanès. Jornada complerta, no substitució. Horari de tardes Horari de tardes (14:30
a 22:30). Imprescindible tenir cotxe. T.: 687083081. (R525/01)
> PERSONA DE NETEJA a residència d´avis de Sant Boi de Lluçanès.
Jornada complerta, substitució llarga. Horari de tardes (14:30 a 22:30).
Imprescindible tenir cotxe. T.: 687083081. (R525/02)

» ASPIRADORA de fulles de jardí. 30€. T.:
699 56 71 02 (R521/12)
» BICICLETA de carretera, marca Specialized, semi nova, color blau. 500€ negociables. T.: 687 22 14 18 (R522/01)
» ESCRIPTORI 1m de llarg amb peça extraible pel teclat, En perfectes condicions. 40€. T.: 662 00 32 99 (R522/02)
» MOBILIARI DE MENJADOR. Una taula
i 4 cadires, moble de 4 peces: vitrina,
calaixos, moble per televisió i armari. Dos sofàs de 3 places i una butaca. Preu negociable T.: 93 812 91 71
(R522/03)
» CONGELADOR I NEVERA. Preu negociable. T.: 93 812 91 71 (R522/04)
» MENJADOR complet (sofà, cadires, tau-

la) junt o per separat. T.: 696 12 28 59
(R523/02)
» LOCAL amb pati a Olost. També opció
de lloguer. T.: 629 839 852 (R525/01)
» Àtic al centre de Prats: 122m2, 4 habitacions, 2 banys,2 menjadors/salons,
balcó, ascensor i parking,120.000 euros negociables. T.: 679 687 754 (Antònia) (R525/02)

ES LLOGA
» 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)

ES BUSCA
» 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 divendres Sant. 626320164 / 938560126
(R524/02)

EL TEMPS / LA RECEPTA

5 de maig de 2022

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 20 d’abril al 3 de maig

Tothom es vol retratar amb els camps de colza, protagonistes del paissatge aquesta quinzena.//F: J MARTINEZ CASTRO

OLOST
TEMPERATURA MÀXIMA

Cº

ORISTÀ_ 29 d’abril

26.2

TEMPERATURA MÍNIMA

Cº

ORISTÀ_ 26 d’abril

1.5

PLUJA ACUMULADA

L.

OLOST

34.4

PRATS

38.0

SANT BOI

65.6

ORISTÀ

37.7

ALPENS

26.8

DIA

Màx.

Min.

20
21
22

13.9
11.2
18.5

8.0
6.7
4.4

23

12.8

3.8

24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

20.1 6.7
20.8 4.3
22.8 2.6
21.8 4.1
21.8 6.1
24.4 4.3
22.3 6.2
23.0 4.3
18.7 10.1
18.0 9.3

Tempesta de tarda des dels Munts, el passat primer de maig.//F: JOSEP MARTÍNEZ CASTRO

PRATS
l/m2

Màx.

1.6 13.1
10.6 10.9
0.0 17.1

SANT BOI

ORISTÀ

Min.

l/m2

Màx.

Min.

8.5
6.3
4.7

0.6
7.4
0.0

11.3
10.8
16.3

8.2
7.3
7.2

1.4 14.8
11.4 11.8
0.0 18.4

7.0
8.0
6.6

3.9

18.4 11.0

5.2

18.4 16.5

18.8 5.4 0.4 20.8
18.8 7.2 0.0 21.2
22.2 6.8 0.0 24.4
20.8 8.1 0.0 24.2
19.2 9.7 0.0 22.6
22.2 9.1 0.0 26.2
20.6 9.2 0.8 24.0
18.9 7.7 29.0 24.1
15.7 10.3 2.2 18.0
15.5 9.8 2.0 15.8

9.0

11.7

0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
5.0
4.0
3.4

19.5 5.0
19.3 6.1
22.1 4.0
21.4 5.1
21.4 6.7
23.9 5.7
21.3 7.3
22.2 5.5
17.4 10.9
15.7 10.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
1.2
3.0
3.6
1.8

l/m2

Màx.

ALPENS
l/m2

Min.

l/m2

Inp. 12.1
11.3 10.3
0.0 16.2

7.2
6.6
5.4

1.0
5.0
0.0

6.0

12.8 11.4

4.2

17.8

4.2
3.0
1.5
3.2
5.3
3.2
5.3
6.0
4.8
9.5

0.0
0.0
0.0
0.0
Inp.
Inp.
5.0
3.6
Inp.
5.0

3.9
6.3
6.9
8.3
8.2
8.8
8.5
6.1
9.3
8.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
1.6
0.4
0.2
0.0

Min.

Màx.

17.9
18.3
21.1
20.1
20.4
22.3
18.9
20.7
15.1
15.3

EL RECEPTARI de @Cookissim

Espatlla de xai al forn
INGREDIENTS
» Espatlla o cuixa de xai de
proximitat, marcada.
» 6-8 branques de romaní fresc.
» 6-10 grans d’all.
» 2 cebes de Figueres.
» 4 patates Kennebec o Red
Pontiac.
» 2 l d’aigua mineral pel bany
de sal i a demanda.
» 4 kg de sal grossa.
» Llard de porc.
» Oli d’oliva.
» Brandi, vi ranci o conyac.
» Una llimona.
» Pebre.
» Sal.

PAS A PAS PER LA SALSA

Fer un bany de sal i aigua a
l’espatlla de xai i posar-la una
hora a la nevera.Escalfar el forn a
uns 100º. Preparar una safata de
forn amb reixa. Fondre una mica
de llard amb oli en una paella i 6
grans d’alls sencers. Coure durant
5 minuts a foc mig, just perquè els
alls agafin una mica de color.
Untar l’espatlla amb el llard
aromatitzat amb alls. Posar pebre
a l’espatlla de xai. Sobreposar l’espatlla a la reixa, sobre unes branques de romaní, i deixar la reixa
amb l’espatlla damunt la safata.
Esprémer la llimona per sobre
de l’espatlla, un raig de brandi,
conyac o vi ranci, romaní, llorer i
aigua mineral. Això servirà per
aromatitzar sense humidificar el
producte.
Coure a la part baixa del forn
durant 4-5 hores a 80-100º. Girar

l’espatlla cada hora aproximadament.
Pelar i tallar les patates i les
cebes panadera, a rodanxes. Col·
locar les patates en una safata
apte pel forn. Salpebrar-les, posar-hi unes branques de romaní
i un parell de grans d’all. Coure
les patates a la part baixa del forn
durant uns 90 minuts. Ruixar
tant les patates com l’espatlla amb
el suc de la cocció i incorporar-hi
més brandi, conyac o vi ranci i una
mica d’aigua si queda sec. Treure
les patates del forn.
Pujar la temperatura del forn a
200ª un cop passades les 5 hores.
Treure l’espatlla de xai de la reixa
i posar-la a la safata amb el suc.
Incorporar la ceba tallada entremig de la carn. Deixar coure l’espatlla de xai amb la ceba uns 3045 minuts a 200º. Girar l’espatlla
cada 15 minuts. Ruixar bé la carn,

Un xai sense
filtres, de la
terra al plat.

que mai quedi seca.
Apagar el forn i deixar l’espatlla
amb la ceba a dins del forn i la porta entreoberta. D’aquesta manera
es conservarà fins al moment de
servir.
Abans de servir, donar un cop
fort a 240-250º graus durant uns
10-15 minuts i fer aquesta capa
cruixent tan atractiva a la vista.
Escalfar també les patates i emplatar al gust. // STV
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