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Els Q-Fois munten un bon Sarau a 
Sant Feliu Sasserra

Els Q-fois van organitzar 
aquest passat cap de setmana el 
primer festival de grups de ver-
sions de Catalunya. L’associació 
cultural de Sant Feliu Sasserra, 
va preparar una programació du-
rant tot el dissabte 14 de maig, 
sota el nom de Sarau Fest. L’es-
cenari va ser, de nou, el camp del 
carrer dels Països Catalans, i el 
bon temps del cap de setmana va 
acompanyar totes les actuacions.

La programació va començar el 
migdia amb l’actuació dels The 
Penguins - Reagge per a xics. El 
popular grup infantil presentava 
el seu nou disc, Quadern de Bi-
tàcola, però tampoc hi van faltar 
les seves cançons més conegudes. 
La bona afluència de canalla va 
xalar de valent, com també ho 
van fer els adults,  i és que els 
The Penguins poden fer ballar al 
més sonso.

Seguidament, el vermut del 
migdia va servir per alleugerir 

SANT FELIU SASSERRA 
Per_ Carolina Font Usart

el pes del sol que queia i va ser 
l’avantsala al dinar popular. A 
mesura que la tarda avançava, 
cada cop arribava més gent per 
gaudir del festival. Els bergue-
dans Els Trinxats van arrencar 
les primeres ballarugues amb  
les seves versions cançons popu-
lars festives.

Al capvespre, La Golden Beat 
va fer moure els malucs de xics 
i grans a ritme de les seves ver-
sions Disco, Pop i Funk. El relleu 
el van prendre els Blú, que ju-

gaven a casa, i es van fer sentir 
de valent. Si quedava algú per 
moure’s, no va passar dels pri-
mers compassos de la banda de 
Sant Feliu, que van combinar 
versions  de grups com Oques, 
passant per la Shakira, Skalari-
ak o Lax’n’busto. Per acabar, el 
punxadiscos PD Nanfu, va allar-
gar la festa fins altes hores de la 
matinada Una vegada més, els 
Q-fois van oferir una programa-
ció de molt alt nivell a Sant Feliu 
Sasserra.//

Les joies del romànic del 
Lluçanès en un fulletó

El Blat forment protagonista 
del Lluçanès al Plat

El nou fulletó elaborat per Lluçanès Turisme, 
l’àrea de turisme del Consorci, proposa un recorre-
gut per 12 joies del romànic que podem trobar a la 
comarca. Un producte que ens permetrà conèixer 
les principals característiques del romànic: les por-
talades amb capitells decorats i esculturats com les 
que podem veure al portal de Sant Feliu; les llom-
bardes que podem veure a Sant Jaume de Fonollet, 
Sant Genís Sadevesa o Sant Salvador de Bellver; o 
els absis semicirculars com el de Sant Nazari de la 
Garriga o el de Sant Vicenç del Castells.

L’objectiu de la guia és atraure turistes interes-
sats en la cultura i el patrimoni del Lluçanès i acon-
seguir desestacionalitzar el turisme del territori.

La guia també inclou un decàleg de Bones Pràc-
tiques per als turistes amb recomanacions com per 
exemple, que cal respectar les propietats agrícoles 
i els ramats, que cadascú s’ha de fer càrrec de les 
seves deixalles i que cal conservar i protegir la flora 
i fauna local.// CFU

La iniciativa impulsada pel Consorci, Lluçanès al 
Plat, va celebrar la tercera edició el passat 27 d’abril 
a la seu de la Fundació Alícia, un centre de recerca 
i innovació en cuina. La jornada, amb un canvi de 
format respecte a les anteriors edicions, estava des-
tinada als agents gastronòmics de la comarca i a la 
restauració.

A través d’un taller de cocreació i amb el blat for-
ment escairat com a protagonista, els participants a 
la jornada van poder fer i provar diferents propostes 
i combinacions culinàries fetes amb aquesta varie-
tat antiga de blat dur del Lluçanès.// CFU

GASTRONOMIA

PATRIMONI

Els restauradors lluçanesos a la Fundació Alícia//F: CONSORCI

Portada del nou fulletó//F: CONSORCI

ESCOLAR

Les cooperatives escolars del Lluçanès 
surten al mercat

Les set cooperatives escolars 
que s’han creat aquest any al 
Lluçanès en el marc del progra-
ma CuEmE (Cultura Emprene-
dora a l’Escola) van portar els 
seus productes a la plaça de l’Es-
glésia de Prats, on es va celebrar 
el segon mercat CuEmE.

Les cooperatives van poder 
vendre els productes i serveis que 
havien estat preparant al llarg 
del curs. La jornada va ser molt 
participada i les diferents coope-
ratives van celebrar l’èxit de les 
seves vendes, els beneficis de les 
quals cada cooperativa destinarà 
a una ONG que han escollit al 
llarg d’aquest curs.

Les cooperatives escolars que 

hi van participar van ser “Artem” 
de l’escola Lluçanès, “Eco Crafts” 
de la FEDAC, de Prats de Llu-
çanès; “Cracs” de l’escola Terra 
Nostra d’Olost; “Àgils pel plane-
ta” de l’escola la Forja d’Alpens; 
“Coopaurora” de l’escola Aurora 
de Sant Boi de Lluçanès; “Co-
opheurom” de l’escola Heurom de 
Perafita; i els “Gafarronaires” de 

l’escola Gafarró de Santa Eulàlia 
de Puig-oriol.

La cloenda del programa CuE-
mE al Lluçanès serà a Perafita el 
propvinent 2 de juny. Els partici-
pants posaran en comú els apre-
nentatges del treball cooperatiu i 
entregaran a les ONG el xec amb 
els diners obtinguts durant el 
mercat.//

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

L’ambient durant el mercat a la plaça de l’Església de Prats.// F:  CONSORCI

El grup local, Blú, tocant al Sarau Fest.// F: PEP PUJOL
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La temporada passada 
van tornar de nou les 

actituds incíviques i la 
massificació d’aquest 
espai d’interès natural

Prohibit el bany en un tram de la 
Riera de Merlès aquest estiu

El tram de la riera que va de 
Sant Cristòfol fins al Pont de 
les Heures quedarà prohibit al 
bany a partir del pròxim 15 de 
juny i fins al 15 de setembre. 
Així ho van acordar els consisto-
ris dels municipis per on trans-
córrer aquest tram de poc més 
de sis quilòmetres: Santa Maria 
de Merlès, Sagàs i Lluçà.

L’objectiu de la prohibició és 
evitar la massificació de la rie-
ra, que s’ha convertit en quel-
com habitual durant els mesos 
d’estiu, i evitar les actituds in-
cíviques de molts dels visitants. 
Com explica Laura Villena, re-
gidora de Lluçà, amb la prohi-
bició també busquen preservar 
el punt de captació d’aigua de 
boca que hi ha en aquell tram, 
que abasteix d’aigua els munici-
pis que formen part de la Man-
comunitat d’Aigües de Merlès 
(Santa Maria de Merlès, Prats 
de Lluçanès, Sant Feliu Sasser-
ra, Gaià, Sagàs i Oristà).

En la reunió on van participar 
els representants dels ajunta-
ments d’aquest tram, i en què 
també hi va haver representació 
dels Mossos d’Esquadra i dels 
Agents Rurals, es va acordar 
ampliar el nombre d’informa-
dors que hi haurà aquest any a 
la riera. Tal com explica Ville-
na, “l’any passat només hi ha-
via un informador, aquest any 
està previst que els ajuntaments 
n’aportem més a través dels di-
ferents plans d’ocupació”.

Els informadors no tenen po-
testat per imposar sancions, 
sinó que tan sols detallen què es 

MERLÈS 
Per_ Carolina Font Usart

pot fer i què no a la riera. Vi-
llena explica que tenen la idea 
que des de Camadoca es faci la 
formació i es coordinin els infor-
madors perquè vagin tots a una. 
Els que sí que tenen potestat 
sancionadora són els serveis de 
vigilància rural, figura que des 
de fa un parell d’anys vigila que 

ningú incompleixi la normativa 
que regeix a la riera, per exem-
ple aparcant fora de les zones 
d’estacionament assenyalades 
o, aquest any, banyar-se en el 
tram prohibit.

El 2020 va ser el primer any 
que es prohibia el bany a tota 
la Riera de Merlès, pel risc de 

contagi de la Covid-19. L’any 
següent, el 2021, els municipis 
per on passa la riera van deci-
dir aixecar aquesta prohibició, 
però de nou, les massificacions 
en determinats punts i les acti-
tuds incíviques de moltes de les 
persones que van a banyar-se a 
la riera, han acabat provocant 
que, altra vegada, s’hagi pres la 
decisió de prohibir el bany a la 
riera.

Aquest doncs, serà el tercer 
any amb informadors i amb el 
servei de vigilància rural. Du-
rant els darrers anys, també, 
s’han habilitat 68 places d’apar-
cament distribuïdes en 17 zo-
nes, que condicionen l’estaci-
onament de vehicles a només 
aquestes espais.

Villena també conta que han 
aconseguit finançament per 
millorar la senyalització de la 
riera, tant de la part de trànsit 
com la referent al PEIN (Pla 
d’Espais d’Interès Natural), 
tot i que no saben si podran te-
nir-les a punt per a aquest es-
tiu.//

L’exconseller Jordi Turull 
visita Perafita

Prats acull una exposició 
del camp de concentració 
de Ravensbrück

Junts per Perafita va organitzar una trobada amb 
l’exconseller Jordi Turull el passat dissabte 7 de 
maig. Turull va compartir una estona amb simpatit-
zants del partit i veïns del poble, on van debatre i re-
flexionar sobre el país, l’independentisme i la visió de 
futur.  També, va agrair les mostres de suport i escalf 
durant el seu injust empresonament: “A casa tenim 
especial estima per aquest poble, i ara encara més”.
Al cap de dos dies de la visita, es va saber que Turull 
optaria a la secretaria general del partit. // PAT

La jornada de memòria històrica celebrada a 
Prats el passat 30 d’abril, va homenatjar la pra-
denca Roser Fluvià, supervivent del camp de con-
centració de Ravensbrück. A més de la jornada, 
aquests dies també s’ha pogut visitar l’exposició 
“El camp de concentració per a dones de Ravens-
brück”, instal·lada a l’Espai Social de la gent gran 
de Prats.

El passat dimecres, 11 de maig, es va organitzar 
una visita comentada a l’exposició que va comptar 
amb la presència de l’artista Marina Rossell, vi-
cepresidenta de l’entitat Amical de Ravensbrück. 
En acabar la visita, Rosell va cantar la versió en 
català de la Bella Ciao, una cançó cantada per la 
resistència partisana italiana durant la Segona 
Guerra Mundial. 

L’entitat Amical de Ravensbrück treballa per 
donar a conèixer i transmetre el testimoni de les 
dones que van sobreviure a aquell camp de con-
centració i per evitar que torni a succeir. D’aquest 
camp, Neus Català i Pallejà, una de les supervi-
vents, en va dir: “Dante va descriure l’infern, però 
no havia conegut Ravensbrück”.// CFU

MEMÒRIA

POLÍTICA

Turull a la sala polivalent del Centre de Cultura//F: PAT

La visita comentada a l’Espai de la Gent Gran//F: AJ PRATS

Un punt de la riera plena de banyistes l’estiu passat.// F: ARXIU

Estarà en vigor del 15 de juny al 15 de setembre i afectarà el 
tram de Sant Cristòfol fins al Pont de les Heures
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Alpens tornarà a encendre les 
fornals pels forjadors

La Fira de Forjadors tornarà 
a celebrar-se després de quatre 
anys. La cita biennal de forja més 
important de Catalunya i de l’es-
tat espanyol, omplirà els carrers 
i places d’Alpens des d’aquest 
divendres 20 de maig i fins diu-
menge.

Més de 120 forjadors vinguts 
d’arreu del món es reuniran a 
Alpens per gaudir de la festa de 
la forja. Tots plegats construiran 
una nova obra col·lectiva que res-
tarà a Alpens a partir del diu-
menge. L’obra, dissenyada per 
Santi Farrés, forjador de Torelló, 
és una gran enclusa que envolta-
da per una barana on hi hauran 
col·locades totes les eines que fan 
servir els forjadors en el seu dia a 
dia; una bonica manera d’home-
natjar la forja i l’ofici de ferrer.

Aquesta se sumarà a la resta 
de peces que ja hi ha a Alpens, 
moltes d’elles patrimoni heretat 
de Joan Prat, el ferrer d’Alpens: 
picaportes, fanals, reixes, dracs i 
serps que han fet d’Alpens un po-
ble de forja. Totes aquestes peces 
han convertit Alpens en un Punt 
d’Interès Artesanal en forja reco-
negut per la Generalitat de Cata-
lunya.

I és que Alpens ha esdevingut 
un museu de Forja a l’aire lliure 
del qual podem gaudir cada dia 
de l’any i aquest cap de setmana, 
qui vulgui, també podrà gaudir 
de la ruta guiada “La Forja al 
carrer”. Però no serà l’única expo-
sició que es podrà veure aquests 
dies a Alpens, a la Fàbrica Vella, 
a partir de divendres, es podrà 
visitar una exposició de més de 
200 picaportes d’arreu del món. 
Així com les peces que els forja-
dors han presentat al VII Premi 
Joan Prat de Forja Artística, que 

ALPENS 
Per_ Carolina Font Usart

organitza l’Ajuntament d’Alpens. 
I també es podrà visitar l’expo-
sició itinerant Pyrfer: Visage et 
paysages du fer/ Cares i paisat-
ges de ferro, nascut del projecte 
transpirinenc Pirineus de Ferro 
que té com a objectiu donar valor 
al patrimoni vinculat al món de 
la metal·lúrgia (la forja catalana, 
les mines, els martinets de nit, 
etc.).

Al llarg del cap de setmana, 
visitants i forjadors, podran veu-
re i aprendre com treballen els 
mestres forjadors Juan Andrés 
Ocampo i els forjadors de Cal Biel, 
Valentí i Enric Martí. Ocampo 
ensenyarà a fer el que s’anome-
na “la reixa del diable” una reixa 
que quan s’acaba de muntar ja 
no pots desmuntar i que és de les 
més complicades de fer. I els forja-
dors de Cal Biel, mostraran com 

fan un dels seus dracs. Com diu 
Enric Pla, un dels organitzadors 
de la Fira, “molta gent fa dracs, 
però quan veus un dels seus dracs 
dius: aquest és de Cal Biel”. Els 
de Cal Biel són els encarregats de 
la forja del Monestir de Poblet.

Una proposta interessant que 
s’incorpora a la trobada d’en-
guany és l’espectacle de dansa 
contemporània “FORJA” de la 
companyia Jove CIA de l’Aula 
de teatre de Mataró. L’espectacle 
l’han creat ,juntament amb els 
ferrers Pol Codina i Ruth Garcia, 
amb el ritme del repic de les en-
cluses serà la base musical. L’es-
pectacle es podrà veure el dissab-
te a 2/4 de vuit del vespre.

El punt final de la Fira serà la 
col·locació de la peça col·lectiva 
d’aquest any, el de la XV Trobada 
Internacional de Forjadors.//

Sant Baldiri recupera la 
programació habitual

Tot i que durant els dos anys de pandèmia mai es 
va deixar de celebrar el dia del patró de Sant Boi de 
Lluçanès, Sant Baldiri, enguany torna la festa amb 
tota normalitat.

Així doncs, el dinar popular, que els dos últims 
anys es va repartir a les cases del poble, torna al 
seu escenari habitual, la plaça Nova. El dinar, com 
és habitual, anirà a càrrec dels tres bars del poble. 
Serà aquest proper divendres 20 de maig, dia que no 
només tornarà el dinar, sinó que també l’esmorzar 
popular amb sardines, els inflables per la canalla i 
la xocolatada.

I dissabte, també serà el retorn de la Farra d’en 
Baldiri. Aquest any, la festa nocturna, que se cele-
brarà la nit del dissabte al local del Centre, estarà 
protagonitzada pel reconegut grup de versions Six-
tus. Seguidament, la fi de festa anirà a càrrec de 
l’alpensina DJ Gin. // MGC

CULTURA

Un dibuix de l’obra col·lectiva que es forjarà durant el cap de setmana.// F: S FARRÉS

Els treballs a les fornals a la trobada de l’any 2018.// F: ARXIU
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Fa dies que em ronda aquesta pregunta 
pel cap. No només ronda, sinó que començo 
a pensar que aviat no hi haurà d’anar cap 
signe d’interrogació.

Potser no és així, almenys no en aquesta 
part del país, però l’altre dia vaig viure una 
escena curiosa i des de llavors que no em 
trec la pregunta del cap. Vaig anar a pas-
sar la tarda a casa una amiga que té fills. 
Entre ells parlen català, és la seva llengua 
materna, a l’escola i al parc els seus fills 
també parlen català, fan servir el català 
per tot, excepte per una cosa: gravar vídeos 
per penjar a no recordo el nom que em va 
dir.

Vaig al·lucinar, no perquè gravés vídeos 
per penjar a no-sé-on (això “només” em va 
fer sentir molt gran) sinó perquè quan li 
vaig demanar per què ho feia amb caste-
llà em va dir que era perquè així l’entenia 
tothom.

El tothom d’un infant, que penja vídeos a 
no sé quina mena de joc i que hi juga amb 
els seus amics de l’escola. Amb els que la 
resta de dies hi parla amb català. Aquí vaig 
entendre que alguna cosa hem fet molt ma-
lament, si el fill de la meva amiga ha après 
que, si vol arribar a més gent, ha de parlar 
només amb castellà perquè el català no és 
útil. Llavors va ser quan va aparèixer la 
pregunta a dins el meu caparró: El català 
es mor?

No ho crec, o almenys crec que encara no. 
Però sí que tenim un problema que passa 
pel fet que hem deixat que el català ja no 
sigui útil, o no tan útil, en alguns espais.

Carme Junyent diu en el seu llibre “El 
futur del català depèn de tu” que, si no hi 
posem remei, al català li queden vint anys 
de vida. Una part d’aquest remei passa pel 
fet que els que parlem català ho continu-
em fent i ho fem amb militància i de forma 
conscient.

Una altra part d’aquest remei implica 
que els infants, especialment els que tenen 
el català com a llengua inicial, no deixin 
de parlar-lo en cap espai. Però aquesta no 
és una responsabilitat que ells hagin d’as-
sumir, ni ho han de fer les famílies, ho ha 
de fer l’òrgan responsable de vetllar per la 
nostra llengua, que en última instància és 
el Govern de la Generalitat (per sota conse-
lleries, direccions generals i altres càrrecs).

El que vull dir és que cal la voluntat po-
lítica per donar als nostres joves referents, 
com a la meva època van ser el Petri, la 
Noti, la Nets i el Tomàtic. Només que ara 
han de ser més digitals i penjar vídeos en 
català a no-sé-on.//

Carolina 
FONT USART

El català es mor?

LA COLUMNAEls ajuntaments del Lluçanès 
continuen fracassant en la 
transparència a internet 

Només Prats i Perafita han su-
perat aquest any l’avaluació del 
Segell Infoparticipa, que avalua 
la informació que ofereixen les 
pàgines web dels ajuntaments 
catalans. En el cas de Prats, la 
pàgina compleix gairebé tots 
els ítems que es consideren ne-
cessaris per garantir la qualitat 
i transparència de la comuni-
cació pública local: 50 dels 52 
indicadors, un 96%, que li per-
met revalidar el segell per vuitè 
any consecutiu. Els dos últims 
anys, la pàgina web complia 
amb el 100% dels indicadors. 
En el cas de Perafita, la web 
compleix amb 26 dels indica-
dors que es tenen en compte en 
aquest estudi, i se situa en el 
50% de compliment. Per sota hi 
queden Sant Martí, amb el 30%, 
Sant Boi, amb gairebé el 29%, i 
Sant Bartomeu, Olost, Sant Fe-
liu, que compleixen 1 de cada 
4 punts, el 25%. Sobremunt i 

LLUÇANÈS 
Per_ Ferran Vila Cabanas

Alpens es queden al 23%, Sant 
Agustí i Oristà al 19%, Lluçà al 
17% i Merlès tanca la llista amb 
tan sols el 13% del compliment. 
El Segell Infoparticipa a la 
qualitat i la transparència de 
la comunicació pública local és 
una certificació que atorga la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona com a reconeixement a 
les bones pràctiques en els webs 
de les administracions públi-
ques locals, ajuntaments, con-
sells comarcals i diputacions. 
Els punts que s’avaluen inclouen 
moltes de les dades que qual-

sevol esperaria trobar al web 
d’un ajuntament, com ara qui 
ocupa l’alcaldia, quins grups 
municipals hi ha, o bé les actes 
del ple. També dades de caràc-
ter econòmic o l’agenda públi-
ca dels regidors, entre altres. 
L’acte de lliurament dels segells 
Infoparticipa va tenir lloc el 
9 de maig a la UAB. Enguany, 
136 ajuntaments, onze consells 
comarcals i tres diputacions de 
Catalunya han rebut el guardó. 
Els organitzadors destaquen que 
“l’evolució és lenta, però positiva 
des de la primera edició”.//

Jordi Batriu, regidor de Prats, recollint el reconeixament a la UAB// F: @PRATSDELLUCANES
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OPINIÓ / NOTÍCIES

Montse Boladeres 
Presidenta d’ERC Prats de Lluçanès

Laia, Mariona, Ció, Joan i Joel
Alumnes de 2n d’ESO de l’Institut

Soc i em sento pradenca. Aquesta és la meva em-
penta per treballar pel present i pel futur de Prats.

El 12 d’abril, els companys d’ERC Prats de Lluça-
nès, en assemblea, em van escollir per unanimitat 
com a cap de llista per les properes eleccions muni-
cipals que se celebraran d’aquí poc més d’un any.

Si escric avui no és per explicar on soc ara, sinó 
com he arribat i per què fins aquí.

Va ser pels volts de Sant Joan de 2018 que l’Isaac 
Peraire, amb el vistiplau del grup, ens va proposar 
al Pere Vila i a mi incorporar-nos a l’equip. Així 
doncs, el mes de setembre assistíem a la primera 
reunió i poc temps després configuràvem la llista 
per presentar-nos a les eleccions de 2019, i sense 
adonar- me’n, el meu nom al segon lloc. 

Com tots ells, la meva implicació no busca en cap 
cas ni l’interès ni el benefici personal, al contrari, 
crec en el bé comú i en la seva expressió que no ha 
de ser altra que el benestar de les persones, de to-
tes. És l’única manera d’avançar positivament com 
a societat.

Davant els reptes, un s’ha d’atrevir. El primer a 
assumir va ser el de fer de portaveu del grup mu-
nicipal.

En aquests tres anys de legislatura he après molt, 
sobretot a analitzar amb mirada àmplia i a priorit-
zar sempre l’interès general.

Diria que coincidirem amb la majoria quan diem 
que Prats necessita cuidar, mantenir i incrementar 
l’activitat econòmica. No existeix una fórmula mà-
gica perquè això passi però sí que hi podem posar 
els fonaments (per ex., el que portem demanant 
tota la legislatura: un Pla de dinamització econò-
mica i comercial). El mateix passa amb els més de 
tres-cents habitatges buits, no hi veiem (no hi ha) 
pla de treball ni estratègia, i mentrestant els joves 
han d’anar a viure als pobles del voltant.

Tenir cura de les entitats per la seva gran feina 
de socialització, integració i dinamització; de l’en-
torn; del medi; treballar les polítiques d’educació, 
pagesia i desenvolupament rural; i, per descomptat, 
reclamar l’oficialització de la comarca.

També cal pensar les grans inversions, primer en 
si es necessiten i si és així què i com ho volem. L’úl-
tim pas és executar-les. Si ho traslladem a l’àmbit 
particular, no prioritzem, planifiquem, calculem i, 
per últim, fem? En resum i amb rigor, planificar 
primer i executar després. El contrari és desordre 
i desgavell.

Sortim d’una pandèmia i estem immersos en una 
crisi econòmica i social, ara com ara, de difícil sorti-
da. Qui encapçali el nostre Ajuntament es trobarà 
amb gairebé un 70% d’endeutament (a dia d’avui i 
esperant que no l’incrementin). La gestió serà com-
plicada, però tenim la preparació i les ganes d’assu-
mir la responsabilitat per fer-ho.

Tal com vaig dir el dia de l’elecció com a cap de 
llista, prenc el relleu del Ramon Besora, primer al-
calde d’ERC en democràcia, i de l’Isaac Peraire. El 
llistó és alt però, per sort, la motivació i la feina són 
col·lectives.

Per acabar, soc on soc també perquè soc filla de 
qui soc, i, des que tinc consciència, m’han ensenyat 
a estimar Prats i el Lluçanès, i aquesta és la mane-
ra que m’ha semblat millor per fer-ho. El meu mitjà 
és un projecte que sento propi, el d’ERC: progressis-
ta, feminista, verd i democràtic.

Faltarà el més important, comptar amb la vostra 
confiança.//

Som cinc alumnes de 2n d’ESO 
de l’Institut Castell del Quer. Du-
rant unes setmanes hem estat 
duent a terme un projecte sobre 
el canvi climàtic. El producte final 
és transmetre a la gent el treball 
que hem realitzat, per això hem fet 
aquest article d’opinió a LaRella. 
El tema que hem escollit és l’escal-
fament global.

A l’inici del projecte vam mirar 
un documental i diferents vídeos 
del canvi climàtic, també vam lle-
gir lectures sobre el mateix. Segui-
dament, vam triar algun tema que 
ens cridés l’atenció, vam decidir 
que faríem l’escalfament global.

Vam buscar informació sobre 
diversos apartats de l’escalfament 
global. Us preguntareu, què és 
això de l’escalfament global?

Doncs l’escalfament global és el 
procés d’augment gradual de la 
temperatura de la Terra com a re-
sultat de l’activitat humana.

Les dades que demostren el pro-
blema que la Terra s’està escalfant 
i que les emissions dels gasos de 

Per què?

Informe Escalfament Global
l’efecte hivernacle produïdes per 
la humanitat, són molt significati-
ves. Les causes de la problemàtica 
són les plantes d’energia de carbó, 
les emissions dels automòbils, de 
les fàbriques i altres activitats hu-
manes. Tot això produeix CO2, a 
part d’altres gasos que també són 
dolents. A part d’això, l’increment 
de la població durant els últims 
trenta anys ha pujat un 68%, el 
consum d’energia un 30% i l’emis-
sió de gasos d’efecte hivernacle un 
70%.

Segons el que hem cercat, les zo-
nes més afectades són els cercles 
polars, sobretot l’àrtic.

Les principals conseqüències a 
curt termini són l’augment de la 
freqüència dels fenòmens meteo-
rològics extrems, el desglaç dels 
casquets polars i la pujada del ni-
vell del mar.

Seguidament, amb tota la infor-
mació vam formular dues hipòte-
sis.

Creiem que depèn de quin gas fa 
pujar més la temperatura ambient 
de la Terra?

Creiem que la gent de l’institut 
creu que la zona que està més afec-
tada del planeta és l’àrtic?

Per comprovar les hipòtesis vam 

fer un experiment que consistia a 
veure si els gasos afectaven molt a 
la temperatura. Vam poder obser-
var que sí que afecten, perquè la 
temperatura anava augmentant a 
poc a poc

I per comprovar la segona hipò-
tesi, vam enviar una enquesta per 
saber què pensava i sabia l’alum-
nat de l’institut respecte aquest 
tema.

Després de fer els experiments i 
l’enquesta, vam veure que les hi-
pòtesis que havíem proposat eren 
certes.

Hem arribat a la conclusió que 
si continuem contaminant així, el 
canvi climàtic esdevindrà un pro-
blema molt greu al llarg dels anys, 
si no fem alguna cosa per frenar-lo.

Per poder-lo frenar nosaltres 
també hi hem de participar no 
gastant tants plàstics, no tirant 
deixalles a terra...

Hi ha dues estratègies princi-
pals per alentir l’acumulació de 
gasos d’efecte d’hivernacle. Una és 
reduir l’ús de combustibles fòssils, 
reduint així les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle. L’altra és 
mantenir el diòxid de carboni fora 
de l’atmosfera terrestre emmagat-
zemant el gas o el seu component 
de carboni en un altre lloc, el que 
es coneix com a segrest o captura 
del carboni.//

El foc, el veïnat i el concert a Sobremunt.// F: ALBERT GÜELL

El foc des del Castell de Lluçà.// F: @COMI_FESTES_LLUCA

El Lluçanès viu la revetlla de Sant Isidre

Malgrat que el patró dels pa-
gesos catalans és Sant Galdric, 
des del segle XVII, la veneració 
a aquest Sant occità patí un 
procés premeditat d’arracona-
ment en favor del castellà Sant 
Isidre Llaurador. Com que d’ai-
xò ja fa molts anys, la celebra-
ció popular de Sant Isidre, i de 
la revetlla més concretament, 
està ben arrelada al territori, i 
també al Lluçanès. Aquest any, 
el passat dissabte 14 de maig al 
vespre, es van encendre fogue-
res i preparar àpats populars 
a almenys Sobremunt, Sant 
Agustí, Lluçà i Prats. A Sobre-
munt, enguany, com a novetat, 
va acompanyar la vetllada a la 
setantena de persones presents, 
la cantautora Marina Prat. A 
Lluçà, després d’algun any de 
pausa, van recuperar l’encesa 
del foc a l’esplanada del Castell 
a més de convidar a pa, xocolata 
i fuet. A Sant Agustí, el veïnat 
va fer sopar a Ca La Cinta i a 
Prats, diferents barris també 
van encendre la seva foguera 
acompanyades de sopars popu-
lars.//

LLUÇANÈS
Per_ Pol Asensi Turigas

CARTA
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Robert TAMBA

El patrimoni és arreu, el 
patrimoni és de tothom

REFLEXIONS DES DE PUIG CIUTAT

NOTÍCIES

Cada vegada donem més importància al 
nostre passat. Cada vegada tenim més consci-
ència que, per on passem, vàries civilitzacions 
ja havien deixat la seva empremta. En l’ima-
ginari general, l’arqueologia pot semblar un 
tema exòtic que principalment es fa a Egipte o 
a Mèxic, però en realitat, cada camp que tenim 
al davant, cada poble o ciutat, poden amagar 
traces del passat. Una obra nova comporta un 
risc de revelar restes d’edificis abandonats o 
reaprofitats. Amb cada llaurada o rompuda 
de camp poden aparèixer fragments del pas-
sat. De fet, part de la feina en arqueologia, 
que en gran majoria es fa per afició, consisteix 
a esperar aquestes llaurades i anar a pros-
pectar els terrenys treballats cercant indicis 
de les ocupacions anteriors, per ubicar, docu-
mentar i catalogar tots els elements que ens 
poden ajudar a entendre la nostra història. 
Avui en dia, la majoria de les rutes turístiques 
inclouen algun element cultural destacat a visi-
tar. Els punts d’informació turística agafen el pa-
trimoni de l’entorn com un dels eixos de promo-
ció i les institucions s’hi recolzen com a elements 
emblemàtics. Tot i això, el pressupost dedicat al 
patrimoni cultural no sol ser el més destacable i 
els recursos per a la creació i el manteniment de 
noves infraestructures són encara més limitats. 
A Puig Ciutat es va apostar des d’un ini-
ci per un espai d’accés lliure sense infraes-
tructures associades, un lloc on tothom pot 
entrar, sense horaris ni control. Un espai 
on pots passar de camí i fer-hi una pausa, 
on pots impregnar-te de la importància que 
va tenir en el passat o simplement connec-
tar amb la natura que t’envolta i descansar. 
Els espais patrimonials solen ser protegits per 
por de degradació. Portem des de l’any 2015 
amb el parc obert i no hem registrat, fins el 
dia d’avui, cap degradació de les infraestruc-
tures ni tan sols brutícies escampades. Aquest 
respecte, a més del manteniment periòdic de 
la brigada d’Oristà, s’agraeix i fa que el jaci-
ment pugui ser acollidor i visitable tot l’any. 
Una imatge que tinc al meu imaginari, és la 
d’una família que ve un diumenge a fer un píc-
nic. Han portat unes estovalles que posen a 
terra i s’instal·len a sobre. Treuen una truita, 
embotit, vi, pa, una coca, i el temps va passant 
sense pressa sota el sol. No llegeixen els plafons, 
no fan el recorregut, només venen a gaudir del 
dia de descans, a viure, en un espai privilegiat. 
I és quan ocorre aquesta apropiació, quan cada 
persona comença a sentir que aquest espai 
d’història és de tothom i li pertany també, que 
qualsevol manifestació que s’hi organitzi ja pot 
tenir un sentit col·lectiu. Esperem haver agafat 
aquest camí, que encara és llarg, però que tin-
drà una propera parada el cap de setmana del 
28 i 29 de maig amb el primer cap de setmana 
de recreació històrica organitzat al jaciment. Us 
hi esperem!//

Sant Agustí protagonista del Tot es mou

Tot es mou, el programa de 
tardes de TV3, va visitar Sant 
Agustí de Lluçanès fa quinze 
dies. El motiu és que, segons 
l’Institut d’Estadistica de Cata-
lunya, Sant Agustí és el municipi 
amb un percentatge d’habitants 
jubilats més alt de Catalunya 
(més del 50% d’habitants són 
pensionistes). 

El programa, presentat per 
Helena Garcia Melero, va parlar 
amb l’alcalde, Josep Pujol, i els 
dos veïns més grans del poble 
l’Enric Dot i la Raquel Casara-
mona. 

L’alcalde de Sant Agustí va 
explicar que l’envelliment de la 
població comporta una falta de 
relleu en les feines agrícoles i 
ramaderes, i per aquest motiu 
molts pagesos i ramaders estan 
allargant la seva vida laboral, 
alhora que cobren un jornal més 
alt que no pas si cobressin la 
pensió.

El cas de Sant Agustí no és 
únic a Catalunya, l’envelliment 
de la població és fenomen cada 
vegada més habitual a la Cata-
lunya interior i suposa un elevat 
risc de despoblament per a molts 
municipis.

SANT AGUSTÍ / ALPENS 
Per_ Carolina Font Usart

La visita a Sant Agustí es va 
emmarcar en la secció d’econo-
mia del programa on l’economis-
ta Santiago Niño-Becerra i els 
altres tertulians parlaven del 
futur de les pensions i dels plans 
de pensions privats.

ENRIC PLA A QUAN ARRIBIN 
ELS MARCIANS

El programa de TV3 de cultu-
ra, Quan Arribin els Marcians, 
va dedicar un dels seus progra-
mes a l’art i els oficis. Un dels 
artistes i artesà que van entre-
vistar va ser el forjador alpensí 
Enric Pla Montferrer.

En l’entrevista, Pla reflexiona 
sobre el concepte d’artesania i 
artista, i la devaluació que du-
rant uns anys va patir la paraula 
artesà, que va perdre el prestigi 

enfront de la paraula artista. Pla 
reivindica la paraula artesà, ja 
que com ell mateix diu, “l’ofici de 
forjador és el m’ha permès tenir 
les eines per poder expressar les 
meves emocions i sensacions. I 
transformar, a través del foc, allò 
que a priori és intransformable, 
com el ferro.”

Recentment, Enric Pla ha ex-
posat part de les seves obres a 
l’Homo Faber, l’esdeveniment 
d’artesania més importat del 
món, celebrat aquest passat abril 
a Venècia. La seva obra, junta-
ment amb les peces de 30 artis-
tes més, conformen l’exposició 
“Visions of Catalonia. Crafting 
Arts”, que després de l’Homo Fa-
ber, s’exposarà a la Biennal d’Art 
de Venècia i al saló Révélations 
de París.//

Enric Pla, d’Alpens, entrevistat al programa Quan arribin els marcians

Els reporters de TV3 i el veïnat a l’Alou.//F.: JOSEP MARTÍNEZ CASTRO
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Es disputa la XVII 
Pujada a la Trona i el 1r 
RallySprint Les Masies

La Pujada a la Trona és un clàssic que aplega 
pilots d’arreu que no es volen perdre la que per 
a molts, és la prova imprescindible del calendari 
del Campionat de Catalunya de Muntanya. I així 
es va demostrar a la XVII edició de la Pujada, ce-
lebrada aquest passat diumenge amb un èxit de 
participació i de públic.

El pilot Jaume Guitart (Demon Car) va guanyar 
l’or que l’any passat se li havia escapat de les 
mans. En segon lloc, hi va quedar el pilot Miquel 
Raventós (Demon Car) i la tercera posició va ser 
per Joan Gil (Speedcar). Del Lluçanès, a la prova, 
hi van participar Àngel Alongina, de Sant Martí 
de Sobremunt, i també David Cunill, de Sant Boi 
de Lluçanès.

El mateix cap de setmana també es va celebrar 
per primera vegada el Rallysprint de Les Masies 
de Voltregà, que constava de dos trams: la Trona - 
Orís i La Vola - Sant Pere, disputats dues vegades 
cadascun. Això significa que els participants van 
haver de recórrer un total de 33,28 km cronome-
trats. La victòria se la van endur en Jordi Oliva i 
Sara Oliva (Peugeot 205), seguits de Carles Gar-
cia - Xevi Serra (BMW M3 E36) i la tercera posi-
ció va ser per Daniel Sucarrat - Paula Sucarrat 
(Renault Clio Sport).

Al Rallysprint també hi va participar el pilot 
santboienc Sergi Sauquet que feia equip amb 
Lorena Romera (Renault Clio 16S), l’equip es va 
haver de retirar de la competició a causa d’una 
avaria mecànica.// CFU

Olost acull la IV edició del Raid 
Hípic Internacional Olost - Lluçanès

Un total de 54 binomis van 
participar en el IV Raid Hípic In-
ternacional Olost - Lluçanès que 
es va dur a terme el divendres i 
dissabte passat.

El divendres es va fer la prova 
CEI* de 100 km, la guanyadora 
va ser la Júlia Montagne amb el 
cavall JM Haravan, criat i en-
trenat al Lluçanès. El segon lloc 
va ser per Jordi Muntasell amb 
Darcos D’Alizee i el tercer per 
Tana Terberova amb el cavall 
Dahess del Falot.

Al llarg del dissabte es van fer 
les proves de 160 km, 120 km, 
120 km de cavalls de joves genets 
i 100 km que van seguir els ma-
teixos recorreguts que l’any ante-
rior.

El guanyador de la CEI*** de 
160 km va ser Omar Blanco Ro-
drigo amb el cavall Soraya Peu, 
que va recórrer els 160 km amb 
un temps de 9 hores, 25 minuts 
i 6 segons. Maria Álvarez Pon-
ton amb Dusty de Bozouls va ser 
la segona classificada amb un 

OLOST 
Per_ Carolina Font Usart

temps de 9 hores, 25 minuts i 7 
segons. La tercera posició va ser 
per Paula Muntala Sànchez amb 
el cavall Ferkad El Meissane, 
amb un temps de 9 hores i 30 mi-
nuts.

La primera posició de la cursa 
CEI** de 120 km va ser per In-
grid Jordana Cainzos a cavall de 
Shaly d’Arsol amb un temps de 7 
hores, 08 minuts i 27 segons. El 
segon lloc, amb només un segon 
de diferència, va ser per Jordi 
Arboix Santacreu amb Flashka 
d’Arsol. La tercera posició la va 
ocupar la Jana Oms Quert i el ca-
vall JM Guanina, amb un temps 
de 7 hores i 12 minuts.

La cursa de CEIYJ** de 120 
km la va guanyar la Sara Zymon 
Garcia amb el cavall Ainhoa Ga-
lipoli amb un temps de 7 hores i 
27 minuts. A la prova hi havia un 
total de 5 inscrits, tres dels quals 
no van poder competir i un altre 
que va quedar eliminat durant la 
prova.

La CEI* 100 km,  Marta Matas 
Fagrega amb el cavall IV Trenca 
Cors i un temps de 6 hores, va ser 
la guanyadora. Amb dos segons 
de diferència arribava la segona 
classificada, Emma Solé Macià 
amb el cavall Mississipi EA. La 
tercera va ser Laura Fernandez 
Piñan amb JM Ibizik.//

El Vet-gate, ubicat al camp de futbol vell d’Olost .// F: PAULA ICART

Aquest va ser el segon cap de setmana protagonitzat pels cavalls a Olost, 
després d’acollir la setmana anterior, el raid hipic de promoció

BTT PATINATGE

Volta al municipi 
d’Oristà amb BTT

El Club Patí Lluçanès 
acull l’Open de 
patinatge artístic al 
pavelló d’Olost

Una vintena de ciclistes van trobar-se 
el passat dissabte 7 de maig per fer la vol-
ta al perímetre del municipi d’Oristà amb 
bicicleta de muntanya. La sortida va ser 
a les 6 del matí davant del restaurant de 
Cal Julià.

Els participants, la majoria del mateix 
municipi, van estar gairebé 6 hores pe-
dalant, per fer els més de 70 quilòmetres 
de la ruta. Dels 20 inicials, només 12 van 
aconseguir completar l’exigent recorre-
gut. També n’hi va haver, però, que ho 
van fer amb bicicleta elèctrica. El recorre-
gut va passar per punts emblemàtics del 
municipi, com Rocaguinarda, o també van 
fer els punts de més i de menys alçada ge-
ogràfica. // PAT

El pavelló d’Olost va ser l’escenari on, 
el cap de setmana del 7 i 8 de maig, es va 
disputar l’Open de patinatge artístic de 
Nivell 1, 2, 3 i 4. El Club Patí Lluçanès 
va ser l’encarregat d’acollir aquesta com-
petició, on van participar més d’un cen-
tenar patinadores de diferentes clubs de 
la província de Barcelona, 11 de les quals 
eren del Club i van competir en el nivell 
3 categories aleví i infantil, i el nivell 4 
d’infantil.

El cap de setmana del 14 i 15 de maig, 
es va celebrar l’Open dels nivells 5, 6 i 
7, a Sant Vicenç de Torelló. El dissabte 
van competir les patinadores de Nivell 6, 
en la categoria cadet. A la tarda ho van 
fer les del Nivell 5, que compatien en les 
categories: cadet, infantil i aleví. El Club 
Patí Lluçanès va marxar amb dues me-
dalles cap a casa, una de plagenor acon-
seguida per la Núria Farras (Nivell 5 ca-
det) i una altra que va guanyar l’Erola 
Janeras, acabant en tercera  posició del 
nivell 5 alevi.// CFU

Els participants a la sortida.//
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El Pradenc afronta la recta final amb 
opcions de quedar entre els cinc primers 

assegurava els 3 punts després de 
fer el segon. Partit gris d’un Pra-
denc que s’enfila fins als 47 punts 
gràcies a la victòria al camp del 
Castellterçol del passat diumenge 
dia 15. Els blaugranes es van im-
posar als locals amb dues dianes, 
una a cada part. Jordi Camprubí i 
Jordi Bartrons van ser els desllo-
rigadors d’un partit en què el rival 
es jugava bona part de les seves 
opcions de permanència a Ter-
cera Catalana. El pròxim escull 
que es trobarà el Pradenc serà el 
Sant Feliu de Codines, classificat 
3 punts per sota dels blaugra-
nes, que visitarà el Municipal de 
Prats el proper diumenge dia 22 
a dos quarts de cinc de la tarda. 

EL FEMENÍ TROBA MOLTES 
PEDRES AL CAMÍ

Pel que fa a la situació del sènior 
femení, la suspensió de partits, un 

Jugadors i afició celebrant l’ascens a primera catalana.//F: XVA

El Futbol Sala Prats ja és equip 
de primera catalana 

El Futbol Sala Prats de Lluça-
nès torna a estar d’enhorabona. 
L’equip s’ha assegurat matemàti-
cament l’ascens a primera catala-
na després de sumar 60 punts de 
69 possibles. De fet, l’equip només 
ha perdut un partit en 23 jorna-
des, uns números impecables que 
han propiciat un final de tempo-
rada idíl·lic al Pavelló Municipal 
de Prats. En els dos primers par-
tits dels tres que quedaven per 
disputar, tots tres com a local, 
el conjunt pradenc ha sumat 14 
gols a favor i només 2 en contra. 
En el primer, el Santvicentí no va 
tenir cap opció de puntuar en la 
seva visita a Prats de Lluçanès. 
L’equip co-dirigit per Jordi Rota i 
Isaac Basagaña no va tenir pietat 
dels maresmencs, en un partit en 
el qual l’absència dels dos porters 
va obligar que fos Aleix Munta-
das qui es posés sota els pals. 
A la primera meitat, els gols de 
Jordi Torres, Bernat Bujons i Da-
vid Solanich van aplanar el camí 
del triomf, i a la represa Damià 
Riba i Guille Borralleras van ser 
els encarregats de segellar els 
3 punts, deixant en anècdota el 
gol de l’honor dels visitants a 5 

minuts de la fi. En el segon par-
tit, disputat el passat dissabte 
dia 14, el Castellterçol va posar 
en alerta tot el Pavelló en avan-
çar-se al minut 10 de partit. Un 
gol que va fer despertar els blau-
granes, que ràpidament van cap-
girar el resultat per anar-se’n al 
descans amb un 3-1 favorable. 
En el segon temps, el matx es va 
convertir en una exhibició im-
parable de l’equip local, anotant 
quatre gols en 6 minuts i arrodo-
nint la golejada amb dues dianes 
més per acabar cantant victòria 
i celebrant amb l’afició un ascens 
molt treballat i patit gairebé fins 
al final. Els gols van portar la fir-

ma de Damià Riba amb un “hat-
trick”, d’Aleix Muntadas amb un 
“doblet” i de David Chacón, Ber-
nat Bujons, Guille Borralleras i 
David Solanich amb una diana 
cadascun.

De cara al proper dissabte dia 
21, es preveu una festa tant a la 
pista com a la grada, ja que el 
Futbol Sala Prats en té prou em-
patant contra el cuer per afegir 
un nou títol a les seves vitrines. 
El rival serà el Premià de Dalt 
‘B’, equip que fa unes setmanes 
va perdre la categoria i que és 
cuer destacat de la lliga. Tot ple-
gat, a partir de les 7 de la tarda al 
Pavelló Municipal de Prats.//

PRATS DE LLUÇANÈS 
Per_ Xavier Vilella Antonell

PRATS DE LLUÇANÈS 
Per_ Xavier Vilella Antonell

L’equip de Roger Roma surt 
reforçat de cara als últims qua-
tre partits de la temporada. Les 
victòries contra el C.D. Borgo-
nyà (2-0) i el C.F. Castellterçol 
(0-2) mantenen els blaugranes 
amb opcions d’acabar el curs dins 
el top 5 de Tercera Catalana. 
El primer dels dos triomfs va ser 
en la visita del Borgonyà al Muni-
cipal de Prats, on els locals es van 
avançar al quart d’hora de joc mit-
jançant Tià Corbalan. Malgrat el 
resultat favorable i enfrontar-se a 
un equip que va perdre la catego-
ria setmanes enrere, els pradencs 
no trobaven fluïdesa en el seu joc 
i no disposaven d’ocasions clares 
per ampliar la diferència al mar-
cador. De fet, no va ser fins a 5 mi-
nuts del final que Jordi Camprubí 

Primavera, època 
de caminades

Sortida dels participants des de Sant Martí. // F: AJ SMA

Arribada a la capella de Sant isidret.// F: CE VIA FORA

Al Lluçanès s’organitzen caminades popu-
lars al llarg de tot l’any, però especialment a la 
primavera, aquestes s’intensifiquen i omplen 
l’agenda de cites senderistes.

Aquest passat cap de setmana, a Sant Martí 
d’Albars, es va celebrar la caminada popular 
al municipi, amb més de 70 participants que 
van fer un recorregut de 10,5 quilòmetres. La 
ruta va passar per llocs emblemàtics com la 
Creu de Constantí, el Serrat dels Còdols, les 
goles i el pont de Fumanya (on es va fer l’es-
morzar), o la Bauma dels Gitanos. En l’encre-
uament del rec de Miralles, els músics locals 
Joan Fiugeres i Liliana Tomàs van oferir un 
repertori de cançons amb acordions, que al-
guns caminadors van acompanyar cantant.

A Olost, aquest mateix diumenge, es va ce-
lebrar de nou la caminada fins a Sant Isidret, 
el punt més alt del municipi. Els caminadors 
podien començar la ruta quan volguessin, i en 
arribar a la capella, el Club Excursionista Via 
Fora els esperava amb un esmorzar. Una cin-
quantena de persones van fer durant el matí 
els 14 quilòmetres de la ruta proposada.

Tan sols aquest darrer més, el Lluçanès ha 
viscut la caminada de la Via Castrum, a Santa 
Eulàlia de Puig-oriol, la ruta d’Olost a Santa 
Creu, amb motiu de la Fira de la Transhu-
mància, la caminada fins a Santa Perpètua, 
des de Sant Bartomeu, o diferents sortides del 
programa el Lluçanès cap als 100, el camí Oli-
va de la Unió Excursionista Prats, o sortides 
al camí de ronda del Club Esportiu Miraboira 
o del Club Excursionista Bandolers. La prope-
ra cita és aquest diumenge 22 de maig a Prats 
de Lluçanès, on es proposa una marxa nòrdica 
familiar.// PAT

dels quals encara pendent de dis-
putar, la no-presentació d’un equip 
rival amb les blaugranes ja al ter-
reny de joc escalfant, i les baixes 
d’algunes jugadores, han convertit 
la segona fase de la lliga en un via-
crucis. L’equip de Makanaki té per 
davant dos compromisos, tots dos 
contra el Bellavista Milan a causa 
de l’ajornament del partit de la pri-
mera volta. En l’últim partit jugat a 
casa, les futbolistes del Pradenc es 
van veure superades pel líder de la 
categoria, el Tibidabo Torre Romeu 
(1-4), malgrat avançar-se gràcies a 
un gol d’Ainhoa Campdepadrós.  
En aquest moment de la tempora-
da, el conjunt blaugrana compta 
amb 7 punts, que seran 10 quan 
la Federació penalitzi l’equip no 
presentat. L’equip buscarà sumar 
el màxim dels 6 punts en joc amb 
l’objectiu d’assaltar la segona pla-
ça.//

Amb la victòria davant el Castellterçol (9-1), els blaugranes van certificar l’ascens 
a falta d’un partit, i en tenen prou puntuant contra el cuer per ser campions 
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temporània “Forja”, de la companyia Jove 
CIA de l’Aula de Teatre de Mataró amb la 
col·laboració dels ferrers Pol Codina i Ruth 
Garcia, a 2/4 de 8 del vespre. ENTREGA DEL 
VII PREMI JOAN PRAT de Forja Artística i 
del premi Honorífic 2022, a les 9 del ves-
pre. SOPAR DE LA FIRA, a les 9 del vespre.

LLUÇÀ_ CONCERT DE PRIMAVERA amb El 
Cor Bach de Barcelona, sota la direcció de 
Murat Khupov. Primera part: el Lied Ca-
talà, i part segona: Repertori Coral. Taqui-
lla inversa. A les 6 de la tarda al monestir 
de Santa Maria de Lluçà.

OLOST_ TALLER DE SARDANES. A les 6 a la 
plaça Major.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ TORNA LA FAR-
RA D’EN BALDIRI, concert amb Sixtus i DJ 
Gin. A partir de les 12 de la nit al local del 
Centre.

 DIUMENGE 22 DE MAIG 

ALPENS_ TREBALLS A LES FORNALS per 
acabar les peces de forja, a partir de 2/4 de 
9 del matí. ESMORZAR DE LA FIRA, a les 9 
del matí a la Sati. PARADES AL PASSEIG 
de la carretera de Berga, durant el matí. 
CONCENT DE LA TROBADA DE BANDES MU-
SICALS Heurom i la Forja, i EMAL, a les 
12 del migdia al Casino. COL·LOCACIÓ DE 
LA PEÇA COL·LECTIVA i foto de grup dels 
participants a la XV Trobada Internacio-
nal de Forjadors, a 2/4 de 2 del migdia.

PRATS DE LLUÇANÈS_ SORTIDA DE MARXA 
NÒRDICA EN FAMÍLIA, a ¼ de 12 del matí 
al pavelló municipal d’esports.

SANT FELIU SASSERRA_ XXVI FESTA D’HO-
MENATGE A LA GENT GRAN. Missa solem-
ne amb la participació de la Cobla Ciutat 
de Manresa, a les 11 del matí. Tot seguit, 
TREURE BALL I AUDICIÓ DE SARDANES per 

LA VINYETA, per SUBI

AGENDA

 MAIG 

SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ 
“L’APARADOR DE LES MERAVELLES DE 
CLIJCAT” en horari de la biblioteca al hall.

OLOST_ ESPAI GUAITA! Exposició “Quoti-
dionitat descontrolada” de Marina Iniesta, 
a la Biblioteca.

OLOST_ EXPOSICIÓ PICTÒRICA “RECER-
QUES”, de Margarita Jeanneret, a l’Espai 
Rocaguinarda.

 DIVENDRES 20 DE MAIG 

ALPENS_ RECEPCIÓ DE FERRERS I INICI 
DELS TREBALLS A LES FORNALS. A partir 
de les 10 del matí a la plaça dels Forjadors 
Miquel Xirau. OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ 
D’OBRES DE FORJA i l’exposició itinerant 
Pyrfer “Cares i paisatges de ferro”, a partir 
de les 5 a la Fàbrica Vella. DEMOSTRACIÓ 
DELS MESTRES FORJADORS durant tot el 
cap de setmana.

OLOST_ SORTIDA AL BOSC amb el grup 
d’estudi de plantes de l’entorn. A les 6 de 
la tarda des de la Biblioteca.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ TRADICIONAL 
ESMORZAR DE SANT BALDIRI, a les 8 del 
matí a la plaça Nova. INFLABLES I XOCO-
LATADA per a la canalla, a les 11 del matí 
a la plaça Nova. DINAR DE SANT BALDIRI, 
a càrrec dels restaurants i bars del poble, a 
les 2 del migdia a la plaça Nova.

 DISSABTE 21 DE MAIG 

ALPENS_ TREBALL COL·LECTIU DELS FOR-
JADORS, a partir de les 8 del matí. RUTA 
GUIADA de “La Forja al Carrer”, a 2/4 de 
12 del migdia. XERRADA A CÀRREC DEL 
MESTRE PERE MOLERA, a 2/4 d’1 del mig-
dia a la Sati. ESPECTACLE DE DANSA con-

la mateixa Cobla. DINAR per tots els ho-
menatjats, a les 2 del migdia a l’Ateneu. A 
continuació, ESPECTACLE AMB LO PAU DE 
PONTS.

 DIMARTS 24 DE MAIG 

SANT FELIU SASSERRA_ PASSEJADES PEL 
LLUÇANÈS CAP ALS 100. Rutes per a la 
gent gran acostumada a caminar entre 6 i 
8 km. A 2/4 de 10 del matí davant l’Ateneu.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ DONACIÓ DE 
SANG. De les 5 de la tarda a les 9 del ves-
pre al Consultori municipal.

 DIVENDRES 27 DE MAIG 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ ACTE DE CLOEN-
DA DEL PROJECTE ARTÍSTIC ART EN CON-
NEXIÓ, amb la representació de l’especta-
cle “El nen enamorat de la Lluna”. A les 6 
de la tarda al pati de l’Escola Aurora.

OLOST_ CLUB DE LECTURA. Olive Kitte-
ridge, d’Elozabeth Strout. A les 6 de la tar-
da a la biblioteca.

SANT FELIU SASSERRA_ XERRADA SOBRE 
BALDOMER FLAGUERAS a càrrec de Bernat 
Puigdollers (50è aniversari de la bibliote-
ca). A 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca 
Sant Pere Almató.

 DISSABTE 28 DE MAIG 

ORISTÀ_ CAP DE SETMANA DE RECREACIÓ 
HISTÒRICA A PUIG CIUTAT. VISITA TEA-
TRALITZADA AL JACIMENT. A partir de les 
11 del matí. DEMOSTRACIONS I TALLERS, 
maniobres de les legions romanes i escrip-
tura ibèrica, a partir de les 4 de la tarda.

OLOST_ AUDICIÓ DE PIANO, a càrrec de 
l’EMAL. A les 12 a la plaça Major. Taller 
de sardanes. A les 6 a la plaça Major.

PRATS DE LLUÇANÈS_ SETMANA DE LA NA-
TURA. TALLER DE CONNEXIÓ AMB LA NA-
TURA, a partir de les 10 del matí, a la Font 
de les Coves.

DIUMENGE 29 DE MAIG

ORISTÀ_ CAP DE SETMANA DE RECREACIÓ 
HISTÒRICA A PUIG CIUTAT. VISITA TEA-
TRALITZADA AL JACIMENT. A partir de les 
11 del matí.

PRATS DE LLUÇANÈS_ SETMANA DE LA NA-
TURA. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ROSES A 
LA LITERATURA CATALANA” de Núria Co-
masòlibes, a càrrec de la mateixa autora i 
de Lluís Vila, de l’editorial Cal Siller, amb 
lectures de l’obra a càrrec de Roser Rei-
xach. A ¾ d’1 a la sala de Cal Bach.

 DIMARTS 31 DE MAIG 

PRATS DE LLUÇANÈS_ SETMANA DE LA 
NATURA. CONSTRUCCIÓ D’UN HOTEL 
D’INSECTES a càrrec d’ADEFFA a l’escola 
Bressol La Pitota. 
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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

SANT BOI



12_ALTRES SERVEIS

NETEJAFOTOGRAFIA

AUTO ESCOLA FUNERÀRIA TINTORERIA

RESIDÈNCIA

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

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

20 dv OLOST AUSA

21 ds F. POU - VIC POU

22 dg F. PORTAL DE QUERALT - VIC PORTAL DE QUERALT

23 dl PRATS ARUMÍ

24 dt OLOST URGELL

25 dc PRATS EURAS

26 dj ST. BARTOMEU ALIBERCH

27 dv OLOST BARNOLAS

28 ds F. TERRICABRAS - VIC TERRICABRAS

29 dg F. FARGAS - VIC FARGAS

30 dl SANT BARTOMEU PORTAL DE QUERALT

31 dt OLOST YLLA-CATALÀ

1 dc PRATS TANYÀ

2 dj ST. BARTOMEU VILAPLANA

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

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)

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

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

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

 » 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, 
calaixos, moble per televisió i arma-
ri. Dos sofàs de 3 places i una buta-
ca. Preu negociable T.: 93 812 91 71 
(R522/03)

 » CONGELADOR I NEVERA. Preu negocia-
ble. 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 habi-

tacions, 2 banys,2 menjadors/salons, 
balcó, ascensor i parking,120.000 eu-
ros negociables. T.: 679 687 754 (An-
tònia) (R525/02)

 » EMBALADORA Jhon Deere 550. T.: 636 
33 36 30 (R526/03)

 » 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)

 » TERRES AMB PASTURES per la zona del 
Lluçanès. Lluis Bardolet. T.: 610461076 
(R526/01)

ES LLOGA

ES BUSCA

NOU AL 
DIRECTORI!

LA TROBARAS A LA SECCIÓ 9,  
amb els Bars, Restaurants i Hostals
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EL TEMPS / LA RECEPTA

OFEREIXO FEINABUSCO 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 Lluçanès. 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 persones grans. Amb 11 
anys d’experiència. Només a Prats de Lluça-
nès. T.: 605 34 70 52 (R524/03)

> Sóc tonedor d’ovelles. Si n’has d’esquilar 
alguna, truca’m. T.: 632 86 97 80 (R526/04)

> 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)

> MECÀNIC amb experiència per a taller de 
reparació / manteniment de vehicles de la 
comarca d’Osona. Es valorarà coneixements 
d’electricitat i electrònica. Interessats envieu 
correu electrònic a: personalmotor22@gmail.
com. (R526/02)

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 4 al 17 maig

L’evolució de l’eclipsi de lluna, el passat dilluns 16 de maig.//F: EMILI VILAMALALa posta de sol amb el poble d’Olost al fons i els camps de blat, ja espigats, en primer terme.//F: ALBERT ALTARRIBA

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

4 18.7 5.6 0.2 18.6 8.7 0.2 16.6 8.2 1.4 19.7 5.3 Inp. 16.4 6.8 0.2
5 21.1 4.0 0.2 20.5 4.7 0.0 18.1 6.8 0.2 22.5 3.0 0.0 18.5 7.1 0.4
6 22.7 6.0 0.0 22.0 8.1 0.0 20.1 9.3 0.0 23.6 4.2 0.0 19.9 7.9 0.4
7 23.6 3.6 0.0 23.3 4.8 0.0 21.7 7.4 0.0 24.8 2.7 0.0 22.0 7.2 0.0
8 22.4 3.1 0.0 20.3 6.6 0.0 20.1 8.1 0.8 24.4 2.2 0.0 20.0 8.6 0.4
9 25.0 5.6 0.0 22.3 6.5 0.0 21.9 9.1 0.0 26.0 4.3 Inp. 20.9 8.6 0.0

10 26.6 5.2 0.0 25.9 6.7 0.0 24.5 9.9 0.0 27.8 4.2 0.0 23.9 10.6 0.0
11 26.7 5.3 0.0 26.6 6.2 0.0 25.3 9.7 0.0 27.9 4.5 0.0 24.9 10.5 0.0
12 26.7 4.9 0.0 26.2 6.2 0.0 25.0 9.9 0.0 28.4 4.0 0.0 24.8 10.5 0.0
13 27.8 4.4 0.0 26.9 5.7 0.0 25.3 9.8 0.0 29.7 6.2 0.0 25.6 9.8 0.0
14 29.4 7.6 0.0 28.4 9.7 0.0 27.6 12.4 0.0 30.3 7.0 0.0 27.2 12.3 0.0
15 28.7 7.2 0.0 28.5 8.4 0.0 27.3 11.6 0.0 30.8 8.7 0.0 26.6 11.8 0.0
16 30.1 7.8 0.0 28.8 9.2 0.0 27.7 13.0 0.0 31.2 8.4 0.0 27.7 13.2 0.0
17 31.4 8.8 0.0 30.4 11.0 0.0 29.9 13.7 0.0 33.5 9.0 0.0 29.6 14.2 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 17 de maig 33.5

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ_ 8 de maig 2.2

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 0.4

PRATS 0.2

SANT BOI 2.4

ORISTÀ 0.0

ALPENS 1.4

Els Encants de LaRella!
Si vols vendre, llogar, compartir, 

busques alguna cosa o regales, escriu 
un correu amb l’assumpte “Encants” a:

larellallucanes@gmail.com

L’Agenda de LaRella!
Si vols que l’acte que organitzes 

hi aparegui, escriu un correu amb 
l’assumpte “Agenda”a:

 
comunicaciolarella@gmail.com

Publicitat LaRella!
Si et vols anunciar a les pàgines de 
la revista,  posa’t en contacte amb 

nosaltres a: 

comunicaciolarella@gmail.com




