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Forjadors i forjadores davant la peça col·lectiva construïda a la trobada d’enguany.// F: LL. SURI - DALPENS.COM

Els forjadors treballant// F: LL. SURI - DALPENS.COM

Alpens es consagra a la forja
Alpens tornar a acollir els forjadors que, vinguts 

d’arreu, no volien perdre’s la XV Trobada Interna-
cional de Forjadors que, després de quatre anys, 
tornava a celebrar-se al poble. La cita biennal de 
forja més important de Catalunya i de l’estat espa-
nyol, va reunir més d’un centenar de forjadors. Al 
llarg dels tres dies que dura la trobada, junts cons-
trueixen una peça col·lectiva, enguany una en-
clusa gegant, dissenyada pel forjador torellonenc 
Santi Farrés. Aquesta peça vol ser un homenatge 
a la forja i l’ofici de ferrer i des del passat diumen-
ge 22 de maig, dona la benvinguda a tothom qui 
arriba a Alpens.

La nit del dissabte, quan tothom es reuneix pel 
sopar de forjadors, es fa entrega del premi hono-
rífic. Aquest any van ser tres els guardonats, tots 
ells vinculats a la trobada des de la primera edi-
ció: Ramon Valldaura, de Prats de Lluçanès; Mi-
quel Noguer, de Santa Eulàlia de Puig-oriol i Pep 
Roma, de Borredà.// CFU

Concert de les bandes escolars de l’EMAL al Casino//F: I PERAIRE

Ruta guiada de la Forja al Carrer, dissabte al matí//F: FORJA ALPENS

Record als forjadors d’Ucraïna, que no hi van poder ser//F: LL. SURI 

L’espectacle de dansa contemporània//F: LL. SURI - DALPENS.COM

Els ferrers honorífics d’enguany//F: ENRIC PLA
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Els Mossos d’Esquadra obren 
oficina a Prats de Lluçanès

El cos de Mossos d’Esquadra 
posarà en funcionament, a partir 
del 7 de juny, una oficina per a 
tràmits i gestions a Prats de Llu-
çanès. Aquesta oficina prestarà 
servei dos cops al mes i servirà 
per presentar denúncies o sol-
licitar tràmits administratius, 
com per exemple, la sol·licitud 
del permís de menors per sortir 
a l’estranger, evitant d’aquesta 
manera desplaçaments a les co-
missaries de Vic o Berga.

L’oficina s’ubicarà als baixos 
de l’edifici de l’Ajuntament Vell 
de Prats de Lluçanès. Estarà en 
servei el primer dimarts de mes, 
de les 8 a les 11 del matí; i el 
tercer dimarts de mes, de 2/4 de 
dotze fins a les 2 del migdia. Des 
de l’Ajuntament aconsellen de-
manar cita, tràmit que es podrà 
fer a les oficines municipals, tot 
i que també es prestarà servei 
sense hora prèvia, sempre que 
hi hagi disponibilitat. Tot i que 
el servei sigui de només dos dies, 
Jordi Bruch, alcalde de Prats de 

PRATS DE LLUÇANÈS 
Per_ Carolina Font Usart

Lluçanès, explica que el projecte 
és una prova pilot que es podria 
ampliar.

A través d’aquesta oficina, el 
cos de Mossos d’Esquadra bus-
ca ser més pròxim a la gent de 
la comarca i facilitar l’accés a 
diferents tràmits. L’obertura 
d’aquesta oficina també coin-
cideix amb una nova oficina a 
Sant Quirze de Besora.

L’establiment d’aquest servei 
respon a una demanda que ve 
de temps. El 8 gener del 2020 

els alcaldes i alcaldesses del 
Lluçanès feien arribar una car-
ta al llavors conseller d’Interior 
Miquel Buch, on se li demana-
va l’obertura d’una oficina dels 
Mossos al Lluçanès, així com 
la recuperació de les patrulles 
de referència, l’augment de la 
presència d’agents a la comarca 
i que s’estudiés la possibilitat 
d’instal·lar càmeres de segure-
tat a punts estratègics. La carta 
era la reacció a un augment dels 
robatoris al Lluçanès.//

Els alcaldes del Lluçanès en una reunió amb l’aleshores conseller d’interior, Miquel Buch, i 
representants dels Mossos d’Esquadra, el febrer de 2020//F: ARXIU

S’oferirà servei dos cops al més per presentar denúncies i consultes

Ramon BESA CAMPRUBÍ
El Pepet de la Riera

LA COLUMNA

A Perafita estem de dol perquè se n’ha anat el Pe-
pet de la Riera. Vull dir que som molts els que el 
recordem per la seva franquesa, bonhomia i aquell 
somriure que estirava unes galtes vermelles, senyal 
de salut, com si aquell ictus que el va tombar del 
tractor amb el que sempre feinejava fos un llampec 
sobreviscut d’una tempesta a destemps del Lluçanès.

Ni doblegat es va rendir, sinó que va anar fent vida 
a ulls dels veïns que el buscàvem perquè ens animés 
a gaudir del dia i a combatre les nostres penes mi-
serables comparades amb la seva, necessitats com 
estem sempre d’estima, reconfortats per aquell ho-
menàs que creiem immortal després de sobreviure 
també a la pesta de la covid-19.

Havia arribat a pensar que, com a pagès de mena 
que era, defensor de la terra i cuidador dels animals, 
havia passat a formar part de la mateixa natura i 
més que fort com un roure era un roure mateix que 
et guiava camí de la Riera. Hi ha una generació que 
som fills, d’alguna manera, d’aquella casa i del seu 
encanteri, de l’emoció que ens generava quan érem 
nens i nenes de Perafita.

Anar a la Riera era un viatge tan fascinant que 
molt bé hagués pogut servir també de guió per a una 
pel·lícula com Alcarràs. El pas tranquil per la Roca 
del Mill, l’aturada a la Teuleria, la mirada cap a la 
barraca del Ninus, el glop d’aigua de la font i, un cop 
arribats a casa, aquell tiberi al menjador amb una 
llonganissa que a la boca et feia sentir tot l’amor del 
Pepet i la família de la Riera.

El Pepet, la Pepa, la Gracieta, el Ramon, la Joan-
na i també l’Antonio i el burro que manava, sempre 
servicial com a mosso que era abans de tornar a la 
seva Andalusia. La Riera va ser per a alguns de nos-
altres una masia màgica i també una escola de la 
vida d’aleshores per la varietat d’uns personatges 
que feia feliç a molta de la mainada de Perafita.

Ja m’hagués agradat a mi ser tan divertit i tra-
pella com el Quim, bondadós com la Dolors o guapo 
i elegant com l’Andreu, els germans del Pepet. Tot-
hom que tenia relació amb aquella masia em sem-
blava un personatge emblemàtic i estava convençut 
que aquella admiració estava generada pel saber fer 
i estar del Pepet, sempre cuidat per la sacrificada 
Gracieta.

Les mares de pagès es desviuen pels seus homes 
per gaudir després del triomf dels seus fills, pocs de 
tan entregats i reconeguts com el Ramon i la Joana. 
Molt sovint se’ls veia plegats a missa, sempre a Pe-
rafita. La millor manera d’entendre què és la fe era 
mirar i seguir al Pepet. Tot el que feien tenia tant de 
sentit que al seu volant sempre s’hi aplegava la gent 
del poble i del Lluçanès.

Mai no oblidaré tampoc aquelles tardes d’estiu a 
l’era de davant de casa, a Cal Cutret, quan venien 
a batre i tothom festejava al Pepet. T’ho passaves 
bé al seu costat, fos on fos, també al camp de futbol, 
vinculat com estava a la seva manera a les activitats 
que es feien al poble, seguidor irreductible del Barça. 
No he tingut mai un admirador més entregat que el 
Pepet.

El concepte de la rivalitat, tan marcat als pobles, 
perdia tota la malícia en boca seva, comprensiu i ge-
nerós com era, enamorat de Perafita. Va ser un ge-
gant com una casa de pagès i, per tant, no és casual 
que se’l conegués com el Pepet de la Riera. No és el 
títol d’un marquès ni tan sols d’un amo, sinó que res-
pon a una denominació que per alguns de nosaltres 
simbolitza una mena de faula que ens ajuda a expli-
car la nostra infantesa somiada i viscuda.//

OBRES SUCCESSOS

Millores a l’asfalt de 
l’Eix del Lluçanès

Accident mortal a la 
carretera d’Alpens

El Departament de Territori ha dut a terme un 
seguit d’actuacions en determinats punts de la C-62 
(L’Eix del Lluçanès) per millorar-ne l’asfalt de la cal-
çada. Els treballs s’han concentrat al tram inicial de 
la C-62, entre el quilòmetre 0 al 8, als termes de Sant 
Bartomeu, Muntanyola, Oristà i Olost. Les interven-
cions s’han concentrat a millorar l’asfalt de les zones 
on el ferm estava més malmès. Aquestes obres teni-
en un pressupost de 160.000 euros, són actuacions 
que se sumen a l’estabilització de talussos que s’han 
fet darrerament. Des de la comarca, però, es reclama 
que es faci una millora integral de tota la carretera.

A finals d’any està previst que surti a licitació 
l’obra que ha de permetre acabar el tram de Sagàs, 
per completar tot l’Eix del Lluçanès.//CFU

Un veí de Sant Quirze de trenta-sis anys, A.S.C., 
va morir la matinada del passat diumenge en un ac-
cident de trànsit a la carretera BP-4654, poc després 
del collet de Sant Agustí. El vehicle, que circulava 
sentit nord, va sortir de la carretera per causes que 
encara s’estan investigant i va impactar contra un 
arbre.

Els serveis d’emergència van rebre l’avís pels volts 
de quarts de quatre de la matinada i fins al lloc dels 
fets si van desplaçar sis patrulles dels Mossos d’es-
quadra, dues dotacions dels Bombers i tres ambu-
làncies del SEM (servei d’emergències mèdiques).

Amb aquesta, ja són dues les víctimes mortals 
per accident de cotxe a les carreteres del Lluçanès 
aquest any.// Red.
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Donen 170.000 € a la 
comunitat energètica 
d’Olost i Santa Creu

La comunitat energètica d’Olost i Santa Creu, que 
actualment té una seixantena de socis i sòcies, ha 
rebut una subvenció de 171.480,66 € per tirar enda-
vant els primers tres projectes que han redactat per 
impulsar l’autoconsum compartit al municipi. Aquests 
tres projectes són: la instal·lació de 224 panells foto-
voltaics a la teulada del pavelló municipal d’Olost; la 
instal·lació 160 panells fotovoltaics a l’antic camp de 
futbol de Santa Creu i la instal·lació de 56 panells a 
la teulada del casal d’avis d’Olost. Amb la subvenció 
atorgada pel Ministeri de Transició ecològica del go-
vern espanyol es podrà començar a executar aquests 
tres projectes.

PRATS ESTRENA COMUNITAT ENERGÈTICA
El passat 4 de maig es va fer l’assemblea constituent 

de la comunitat energètica de Prats de Lluçanès. Ac-
tualment, la comunitat formada per una quarantena 
de socis i sòcies, està pendent de rebre el vistiplau del 
registre de cooperatives, pas imprescindible per aca-
bar-se de constituir. Mentre esperen ja han començat 
a buscar teulades per poder instal·lar les plaques fo-
tovoltaiques que han de permetre l’autoconsum dels 
associats.

Aquesta setmana han obert un compte d’Instagram 
on qui vulgui pot posar-se en contacte amb ells per 
rebre més informació. Aquesta nova comunitat ener-
gètica se suma a les que ja hi ha a altres pobles del 
Lluçanès, com Alpens, Sant Feliu Sasserra i Sobre-
munt, i les que s’estan començant a gestar com la de 
Sant Bartomeu del Grau. // CFU

SOSTENIBILITAT CULTURA

Sant Boi torna a festejar Sant Baldiri
SANT BOI DE LLUÇANÈS 
Per_ Marta Giravent Crespiera

El dinar de divendres a la Plaça i la festa de dissabte a la nit al Centre.//

El jaciment de Puig Ciutat va 
omplir-se de vida, dos mil anys 
després, en una jornada de re-
creació històrica que va perme-
tre conèixer de prop la vida en 
aquest poblat romà del Lluçanès.

Els visitants que van acos-
tar-se al jaciment el passat cap 
de setmana, del 28 i 29 de maig, 
van poder veure de prop com vi-
via l’exèrcit romà el segle I abans 

Sant Boi va poder celebrar Sant 
Baldiri com abans de la pande-
mia. El 20 de maig, dia del patró, 
va començar la festa amb la sar-
dinada per esmorzar. Al llarg del 
matí, la canalla va xalar amb els 
inflables. 

Després de la missa en honor al 
patró es va fer la tradicional ar-
rossada:  250 persones van gaudir 

de Crist a Puig Ciutat. Un ofici-
al de la guarnició dels partidaris 
de Pompeu va acompanyar als 
visitants en la visita teatralitza-

de l’àpat que va anar a càrrec dels 
restaurants Cal Met, La Mercè 
i el bar d’en Pau. Aquest any va 
tornar a celebrar-se la Farra d’en 

da, que va acabar amb la recre-
ació de la batalla entre aquests 
i els seus atacants, partidaris de 
Cèsar.//

Baldiri el dissabte a la nit. Més de 
300 persones van ballar al ritme 
dels Sixtus i van acabar la festa 
amb el Dj Gin.//

Tornen els romans a Puig Ciutat
LA TORRE D’ORISTÀ 
Per_ Carolina Font Usart

La recreació al mateix jaciment, el passat dissabte.// F: CONSORCI
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Sovint reflexiono amb el fet de llençar i com-
prar de la societat. La veritat és que em costa 
no indignar-m’hi... Per una banda, la infinitat 
de coses que s’arriben a llençar (i sobretot de 
coses “noves”) i per altra les que s’arriben a 
comprar (sovint compulsivament a preus molt 
baixos, de poca qualitat i sense importància ni 
valorar al productor). I el fet que t’arribi qual-
sevol cosa a la porta de casa al cap d’unes hores 
d’haver fet un clic? En som conscients de tot el 
que això suposa? En som només víctimes o els 
veritables responsables?

Fa molt temps que quan compro alguna cosa, 
abans intento preguntar-me: ho necessito? I tot 
i ser una persona de comprar poc, la majoria de 
vegades la resposta és no! I perquè carai és tan 
difícil saber no comprar? Crec que la resposta és 
clara a causa de la societat consumista on vivim 
i que a la vegada aquesta pregunta ens hauria 
d’alarmar i molt a tots i totes. Segurament una 
gran majoria (O això m’agradaria creure) cada 
vegada en som més conscients i intentem (enca-
ra que sovint costi) comprar menys i reutilitzar 
més. Reutilitzar, una paraula que m’atreveixo a 
definir com l’art de donar una nova vida a qual-
sevol cosa abans d’enterrar-la.

Puc afirmar que a casa meva només el 5% de 
mobles són nous i molt orgullosa que n’estic per-
què la resta els he reutilitzat rascant, pintant i 
“mimant al meu gust”. Uns mobles que em cau-
sen benestar, dels que la majoria en puc saber 
el seu origen i em fa feliç saber que després de 
molts anys haver viscut o estat abandonats en 
diferents llocs, avui segueixin aquí essent útils 
i valorats.

Podria seguir amb els tants per cent elevats 
de roba que em poso reutilitzada (gràcies a l’in-
tercanvi entre amigues), d’electrodomèstics que 
fem servir (a vegades amb una simple repara-
ció), de tot el que hem necessitat per l’arribada 
de la meva filla i les tantes coses que en comp-
tes de comprar tenim l’alternativa de poder-ho 
“fabricar” amb les nostres mans.

I no ho prefereixes nou si t’ho pots perme-
tre (m’han preguntat a vegades)? I és clar que 
m’encanta poder estrenar alguna cosa, suposo 
que a tots ens agrada, però penso que cal ser 
responsables entre tots i saber diferenciar en 
allò necessari, que en farem un bon ús i que no 
tenim alternativa per reutilitzar-ho. Que ja no 
partim de si ens ho podem permetre de la nos-
tra butxaca sinó del bé comú.

Bé és cert que, tot i això, a la majoria de ca-
ses tenim la sort de poder adquirir més coses de 
les que són necessàries, però tant de bo la moda 
sigui comprar-ho de proximitat, coneixent les 
mans que ho fabriquen i, per tant, estimant el 
valor que tindrà “la cosa” i el bé que ens farà 
a nosaltres, al productor i evidentment al nos-
tre planeta que amb tanta urgència necessitem 
cuidar.//

Carina 
SERRA CAPELLAS

Comprar o reutilitzar?

LA COLUMNACULTURA INCENDIS

133 infants del 
Lluçanès participen 
a l’Art en Connexió

Un petit incendi a 
Sobremunt mobilitza 
els bombers i les ADF

El pati de l’Escola Aurora de Sant Boi va acollir 
la representació final de la segona edició de l’Art en 
Connexió. Més d’un centenar d’alumnes de 9 esco-
les del Lluçanès es van aplegar a Sant Boi el passat 
divendres 27 a la tarda per presentar l’espectacle 
“El nen enamorat de la Lluna”.

Al llarg del 2n i 3r trimestre del curs, els infants 
que han participat en el projecte (1r, 2n i algun 3r 
de primària) han après les cançons de la cantata 
“El nen enamorat de la Lluna” i han treballat en 
comissions formades per alumnes de diferents esco-
les, per preparar altres aspectes de la representació 
com el vestuari, els decorats o la difusió i comunica-
ció. Al projecte també hi han participat les bandes 
de les escoles Heurom i La Forja, l’alumnat de tea-
tre i el professorat de l’EMAL.// CFU

La calorada de fa quinze dies va posar en alerta 
el Departament d’Acció Climàtica que va llançar 
una alerta, el passat divendres 20 de maig, per risc 
d’incendi forestal a diferents comarques, entre les 
quals hi havia el Lluçanès. El mateix dia, s’ence-
nia a Sobremunt un petit incendi en una zona de 
pins.

La ràpida resposta de les ADF del Lluçanès va 
permetre aturar l’incendi i evitar-ne la propagació, 
tal com destacava Albert Güell, alcalde de Sobre-
munt, a Twitter. Güell també va denunciar els pro-
blemes per comunicar-se durant l’incendi a causa 
de la deficient cobertura mòbil que hi ha la zona. I 
va reclamar que cal fer les inversions necessàries 
per oferir a les persones que viuen al territori els 
serveis necessaris i així evitar que marxin.//CFU

El pati de l’escola Aurora ple de gom a gom.//F: EMAL Incendi ja controlat a Sobremunt.//F: ALBERT GÜELL
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PATINATGE

El CP Lluçanès terceres al 
1r Trofeu Ausetà 

L’equip de secundària del C.P Lluçanès van que-
dar terceres al 1r Trofeu Ausetà, celebrat el pas-
sat diumenge 22 de maig, al pavelló  Castell d’en 
Planes, amb la seva coreografia “Desperta’t”. Amb 
aquesta coreografia ja van obtenir la tercera posició 
del 7è Trofeu del Mercat del Ram el passat abril. 

Per la seva banda, l’equip de Primària, que tam-
bé compatia, va presentar la seva coreografia “A 
través d’un objectiu” amb la que van obtenir la se-
tena posiciò. 

El C.P Lluçanès organitza, el proper 12 de juny, 
el seu Festival de Final de Curs al pavelló muni-
cipal de Prats de Lluçanès, on tothom que hi vagi 
podrà gaudir de les coreografies de les patinadores 
del Lluçanès.// CFU

Els equips comarcals de primària i secundària. // F: CP LLUÇANÈS

Isaac Peraire Soler 
President del Consorci del 
Lluçanès 2015-2019

5 anys ja. 5 anys que va comen-
çar a caminar oficialment l’Esco-
la de Música i Arts del Lluçanès. 
5 anys de formació, d’educació, 
de cultura, de socialització, de 
música, de teatre, de dansa, de 
circ, d’arts en general, de comar-
ca. De creixement, de foment de 
l’esperit crític. D’hores de prepa-
ració, d’hores de classe. De cur-
sos de llarga durada, cursos de 
curta durada, tallers, audicions, 
concerts, participació en dife-
rents actes molt participats. De 
moltes coses a pobles on sembla-
va impossible que pogués pas-
sar.

5 anys només. 5 anys només 
que va florir l’arbre de l’EMAL 
després d’un camí no gens fàcil. 
Una aposta i decisió política cla-
res, amb visió estratègica pen-
sant en aquest territori i la gent 
que el formem. Quan es parla de 
política demogràfica, política de 

L’emoció de 5 anys d’escola de 
música i arts del Lluçanès

desenvolupament rural, política 
pensant en la gent, és això. Mal-
grat que alguns no volien que 
nasqués i les llàgrimes vessades 
(i ho dic literalment, va ser així. 
Mai oblidaré les pressions que 
vam patir per part d’algun alcal-
de que qui sap per quin motiu no 
li interessava que nasqués una 
escola), ens en vam sortir i s’ha 
consolidat més ràpid del que es 
podia esperar.

I ens en vam sortir gràcies al 
treball tècnic del personal del 
Consorci del Lluçanès -amb el 
Xavier Barniol Boixadé i la Mò-
nica Jofre Font al capdavant i la 
secretària Anna Clària Vila-, de 
la que va ser primera directora 
de la història de l’EMAL -Laia 
Pujol Rovira- i el suport polític i 
tècnic de la Diputació de Barcelo-
na. També amb totes les alcaldi-
es i equips de govern que hi van 
creure, amb el professorat que 
ha format part i forma part de la 
història de l’Escola -ara amb la 
directora Rosa Rodríguez Malé-, 
les famílies i alumnat -amb un 

amplíssim ventall d’edats-.
Tot plegat ho pensava quan fa 

pocs dies escoltàvem al Casino 
d’Alpens (lloc mític, enmig d’un 
esdeveniment clau pel poble, la 
Trobada Internacional de Forja-
dors) un concert de l’EMAL junt 
amb altres escoles, representant 
molts dels aspectes positius que 
té l’EMAL: col·laboració entre 
escoles, integració de l’EMAL 
en esdeveniments varis i parti-
cipació en tots els pobles de la 
comarca del Lluçanès.

Per mi, i a l’espera de l’oficia-
lització de la comarca i de la con-
solidació de la Càtedra del Món 
Rural, el naixement de l’EMAL 
és la millor notícia que ha tingut 
el Lluçanès els últims anys.

L’acció política compromesa 
amb el territori i el seu present 
i futur val la pena, sobretot da-
vant la inoperància d’allò de 
l’”anar fent” i “qui dia passa any 
empeny”.

Per molts anys EMAL i tota la 
immensa comunitat que en for-
ma part! Llarga vida!//

CARTA

VII Jornada
de transhumància
al Lluçanès
Sta. Eulàlia de Puig-oriol
11 de juny de 2022

Durant el cap de setmana de l’11 i el 12 
de juny també es portarà a terme un 
concurs de gossos pastors a Prats de 
Lluçanès (Mas el Soler de n’Hug).
Organitza: Visca gossos pastors 
(programa a part).

Inscripcions anticipades 
al sopar de pastors 
trucant al 938 55 40 62, a 
centretranshumancia@gmail.com 
o escanejant el codi QR fi ns el dia 
5 de juny. Preu: 15€.

La VII Jornada de 
transhumància al Lluçanès
es celebrarà al local social
de Sta. Eulàlia de Puig-oriol.

Col·labora:Organitza:

9.30 h
Obertura i presentació. Glòria Colom, 
alcaldessa de Lluçà i Eva Boixadé, exalcaldessa 
de Lluçà i membre de Lluçanès terra de 
transhumància.

10 h
Debat: El llop. Jaume Torralba, cos d’Agents 
Rurals, cap d’Àrea Regional de la Catalunya 
Central. Gabriel Lampreave, cos d’Agents 
Rurals, coordinador del seguiment d’os i llop del 
CAR. Florenci Serra, ramader d’ovelles i vaques 
d’Odèn (Solsonès) que ha conviscut amb el 
llop. Dirk Madriles, ramader de Castellterçol 
(Moianès) i membre de l’associació de gossos 
de protecció de ramats que també ha tingut 
experiències amb el llop. Déborah Temple, 
de la facultat de veterinària UAB, Dept. de 
Ciència Animal i dels Aliments, Bellaterra, 
FAWEC, i membre de l’associació de gossos 
de protecció de ramats. José Luís Castell, de 
l’Areny de Noguera. Ramader d’ovelles i cabres. 
President de la plataforma en contra del llop i 
l’os. Transhumant a la “terra pllana” (Aragó) i a la 
Vall de Boí.

11 a 11.30 h
Pausa - Cafè amb productes de comerç local.

11.30 h
Aliança pastoral: una nova governança per a la 
ramaderia extensiva. Ferran Pauné, professor 
a la Universitat de Vic i consultor en ramaderia 
extensiva. 

12 h
Escorxador de proximitat. Abel Peraire, 
ramader del Soler de n’Hug i Ramon Bach, 
veterinari d’oví i secretari tècnic d’Ancri.

12.30 h
Taula rodona amb joves pastors 
transhumants. Daniel Giraldo, pastor i artesà 
del formatge, transhumància amb cabres al 
Montsant. Víctor Rojas, pastor transhumant 
de l’Empordà a la Garrotxa. David Aragüés 
“Arkeru”, pastor del Lluçanès. Jordi Julià, 
pastor transhumant d’Avinyó a Josa de Cadí. 
Sergi Alba, pastor que fa la transhumància de 
Manresa a Gósol.

13.30 a 15.30 h
Pausa - Dinar. Lliure.

15.30 h 
Excursionisme per camins ramaders. Tomàs 
Mas, excursionista i fotògraf estudiós de la
transhumància. Autor del llibre “Transhumància
del Vallès al Pirineu” basat en els relats de Ciscu
Orriols, pastor de Castellar de n’Hug.

16 h 
Projectes de llana. Laia Aguilà, artesana del 
talleret del Clot, amb pedagogia i formació. 
Drapard, producció tèxtil.

16.30 h 
El llegat del món pastoral de Violant i Simorra. 
Ignasi Ros, historiador i investigador de diversos 
aspectes de la transhumància pirinenca, 
actualment concentra el seus estudis amb l’obra 
de Ramon Violant i Simorra.

17 h
 El mite de l’os. Gerard Canals, autor dels llibre 
“L’home de la muntanya“, “Les rondalles del 
Pierot” i “La dona del peu descalç”, ha centrat 
part de les seves recerques en la recopilació 
de llegendes i tradicions pirinenques entorn 
de la fi gura mitològica de l’os. 

17.30 h 
Història de la transhumància al Pirineu 
mediterrani. Antoni Llagostera, periodista. 
Promotor de les sis edicions (2011-16) del 
Camí ramader del Lluçanès al Ripollès del 
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès.

18 h
II Congrés de la transhumància. Eduard 
Trepat, tècnic d’ARCA i Marc Borrell, tècnic 
d’IDAPA. Coordinadors del grup de treball 
de transhumància i camins ramaders de 
Catalunya i coorganitzadors del primer i segon 
Congrés de la Transhumància de Catalunya.

18.30 h
El Camí ramader de Marina com a connector 
d’espais naturals protegits. 
Joan Rovira, estudiós i divulgador activista de 
la transhumància a Catalunya, ha escrit llibres 
sobre aquesta temàtica. Impulsor del Camí 
ramader de Marina.

19 h
Estivar a Carlit, una recerca a manera 
d’excusa. Ernest Costa, fotògraf i escriptor, 
autor de nombroses publicacions, entre elles 
el llibre de referència “Viatges amb els pastors 
transhumants “publicat el 1987.
  
19.30 h
Reconeixement al pastor Joan Picas 
“Magnet”, pastor en actiu d’una reconeguda 
família transhumant del Ripollès que ha sigut, 
durant molts anys, el majoral del Pla d’Anyella.

20.30 h 
Sopar de pastors i música amb 
acordionistes i Ernest Sitjes.

Centre d’estudis
i recursos de 
la transhumància
de Lluçà

Al llarg de la jornada comptarem amb 
l’exposició “La feina que no es pot 
deixar Pastors a Montsant”, del Parc 
Natural de la Serra del Montsant. 
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ESPORTS

CICLISME

ATLETISME

MOTOR

Matinal ciclista de dones

Clavell campió de Catalunya 
dels 2000 obstacles

Salvans guanyador a La Trona

Una quarantena de ciclistes dones del Lluçanès 
i de comarques veïnes es van reunir a Prats per 
participar en la primera matinal ciclista de dones 
organitzada per Ferbikes Prats. Per tal que la ruta 
fos el més accessible possible es van organitzar tres 
recorreguts diferents aptes per tots els nivells.

La iniciativa buscava ser un espai on les noies i 
dones que van, més o menys habitualment, amb bi-
cicleta es poguessin conèixer i crear vincles entre 
elles.//CFU

El jove santboienc va participar, el passat dissab-
te 28 de maig, al Campionat de Catalunya d’aire 
lliure Sub18, celebrat a Manresa. Clavell del C.A. 
Granollers, es va proclamar campió de Catalunya 
en la categoria del 2000 metres obstacles, amb un 
registre de 05.57.20.

Aquest podi li assegura a Clavell una plaça a la 
selecció catalana per competir al Campionat d’Es-
panya d’Autonomies, que tindrà lloc el pròxim 4 de 
juny a Valladolid.// CFU

La XVII Pujada a La Trona, cita puntuable pel 
Campionat de Catalunya de Muntanya, es va ce-
lebrar el passat 15 de maig. De les diferents mo-
dalitats que hi havia cal destacar la clara victòria 
obtinguda pel pilot d’Olost, Joan Salvans que corria 
amb un Porsche GT3 Cup  en la categoria de Turis-
mes. // CFU 

Ciclistes pel Lluçanès durant la ruta. // F: FERBIKES

El Futbol Sala Prats es proclama campió i 
completa una temporada per emmarcar

El sènior del Pradenc perd a Santa  Eugènia

Les vitrines del C.F.S. Prats 
de Lluçanès ja llueixen un nou 
títol. El campionat d’enguany 
s’afegeix als altres dos que l’en-
titat pradenca ha aconseguit 
d’ençà de la seva fundació, fa 6 
anys. Des de l’any 2016, l’equip 
blaugrana ha quedat campió de 
tercera catalana en una ocasió i 
de segona catalana dues vegades.  
El partit, disputat el passat dis-
sabte dia 21 de maig, no va te-
nir massa història, ja que els 
locals van sortir amb les idees 
molt clares, sabent que depeni-

Semblava que el F.C. Pradenc 
masculí tornava a agafar una 
bona dinàmica de resultats des-
prés d’encadenar tres triomfs 
consecutius, primer davant el 
Borgonyà, després al camp del 
Castellterçol i finalment en la 
visita del Sant Feliu de Codines. 
No obstant, el Santa Eugènia, 
que figura a la segona posició 
de la taula, va estar més en-
certat de cara a porteria en un 
partit marcat pels penals, que 
a la primera meitat van apor-
tar un gol a cada equip. Primer, 
Roger Soler avançaria els visi-
tants des dels 11 metres, però 
el conjunt santeugenienc em-
pataria també des de la pena 
màxima abans del descans.  
En el segon temps, els locals van 

PRATS DE LLUÇANÈS 
Per_ Xavier Vilella Antonell

PRATS DE LLUÇANÈS 
Per_ Xavier Vilella Antonell

en d’ells mateixos per confirmar 
el primer lloc. De fet, els blau-
granes ja guanyaven per 2 a 0 
al minut 12 de joc, gràcies a dos 
gols amb segell santfeliuenc, pri-
mer amb la firma de Jordi Torres 
i després la de Damià Riba, que 
juntament amb Ruben Besoy dis-
putava el seu últim partit com a 
jugador del Futbol Sala Prats.  
El Premià de Dalt, tot i que ja 
feia jornades que havia perdut la 
categoria, no es va resignar i va 
aconseguir retallar distàncies poc 
després. Però seria un miratge, ja 
que l’equip de Jordi Rota i Isaac 
Basagaña va tornar a prémer l’ac-
celerador per acabar anotant sis 
gols més, dos de David Chacón, 

sortir amb més intensitat, però 
es van trobar amb un Pradenc 
sòlid al darrere fins que al mi-
nut 63 aconseguirien superar 
Cañero. Un gol que va desinflar 
les aspiracions dels blaugranes, 
que veien com sense crear mas-
sa perill rebien un tercer gol a 
falta de 10 minuts pel final.  
Per tant, l’equip no va poder 
donar continuïtat a les bones 
sensacions exhibides davant el 
Sant Feliu de Codines en el pe-
núltim partit disputat al Muni-
cipal de Prats. Els blaugranes 
es van sobreposar ràpidament 
al gol inicial dels visitants grà-
cies les dianes de Joan Casas i 
Jordi Vila. La calor extenuant 
feia que el joc no fos massa vis-
tós, tot i que sí que es viurien 
alguns moments de tensió a la 
segona meitat per l’agressivitat 
dels visitants en alguna jugada i 
un criteri arbitral molt discutit. 

un de David Solanich, un de Ber-
nat Bujons i dos més de Damià 
Riba, que completava el seu últim 
hat-trick particular al Pavelló. 
Només finalitzar el temps re-
glamentari, les celebracions es 
van desencadenar amb un esclat 
d’eufòria i amb invasió de pista 
per part de la grada d’animació 
“Taurons Blaugranes”. Després, 
un cop fetes les fotos protocol-
làries, la festa s’allargaria amb 
cava per tothom i amb gresca 
fins ben entrada la matinada 
al bar del Pavelló Municipal.  
Descans merescut per a l’equip 
blaugrana, que la temporada vi-
nent afrontarà la seva segona 
participació a primera catalana.//

Afortunadament pels interessos 
del Pradenc, a menys de deu mi-
nuts pel final va aparèixer Edu 
Vila per liquidar les opcions 
dels visitants amb el tercer gol. 
Un Edu que tot just disputava 
el seu 8è partit de la tempora-
da, molt castigat per les lesions. 
A falta de dues jornades pel fi-
nal, els blaugranes tenen asse-
gurada la sisena plaça i man-
tenen opcions, encara que molt 
remotes, d’entrar al top 5. El 
primer dels dos compromisos 
restants serà aquest diumenge 
dia 5 a les 16:30h, en el que serà 
l’últim partit de la temporada 
al Municipal de Prats, rebent 
la visita del Sant Vicenç de To-
relló, equip que lluita per evitar 
el descens a quarta. L’equip de 
Roger Roma tancarà el curs vi-
sitant el camp del Navàs, en un 
partit que serà intranscendent 
per tots dos conjunts.//

Tot i imposar-se al Sant Feliu de Codines la setmana anterior (3-1), l’equip 
de Roger Roma no ha pogut sumar la quarta victòria consecutiva 
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tarda a la Pista del Passeig.

OLOST_ CAMINADA INTERGENERACIO-
NAL, a les 9 del matí sortida al Casal.

 DIMARTS 7 DE JUNY 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA DEL BARRI DE 
LES SARGANTANES. A partir de 2/4 de 6 de 
la tarda a la plaça Nova.

 DIMECRES 8 DE JUNY 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA DEL BARRI 
DELS LLANGARDAIXOS. A partir de les 6 de 
la tarda a la plaça de l’Onze de Setembre.

 DIJOUS 9 DE JUNY 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA DEL BARRI 
DELS ESCURAOSSOS. A partir de 2/4 de 6 
de la tarda a la plaça Vella.

 DIVENDRES 10 DE JUNY 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTIVAL DE HIP 
HOP, a 2/4 de 8 del vespre als Jardins de la 
Farmàcia Vella. FESTA DEL BARRI DE LES 
SALAMANDRES. A partir de 2/4 de 6 de la 
tarda a la plaça Catalunya.

 DISSABTE 11 DE JUNY 

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ VII JOR-
NADA DE TRANSHUMÀNCIA AL LLUÇANÈS. 
Presentació, a 2/4 de 10 del matí. Debat: El 
Llop, a les 10 del matí. Aliança pastoral, 
a ¼ de 12 del migdia. Escorxador de pro-
ximitat, a les 12 del migdia. Taula rodona 
amb joves pastors transhumants, a 2/4 d’1 
del migdia. Excursionisme per camins ra-
maders, a 2/4 de 4 de la tarda. Projectes de 
llana, a les 4 de la tarda. El llegat del món 
pastoral de Violant i Simorra, a 2/4 de 5 de 
la tarda. El mite de l’os, a les 5 de la tarda. 
Història de transhumància al Pirineu me-
diterrani, a 2/4 de 6 de la tarda. Congrés 

LA VINYETA, per Gerard Bosch Ribera

AGENDA

 JUNY 

SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ Apa-
rador de les maravelles de Clijcat. A la Bi-
blioteca Sant Pere Almató.

OLOST_ EXPOSICIÓ A L’ESPAI GUAITA, 
“Dones empoderades” de Jordina Loren-
zo. EXPOSICIÓ de Margarita Jeanneret 
“Recerques”, de dilluns a dijous a l’Espai 
Rocaguinarda.

 DIVENDRES 3 DE JUNY 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ TROBADA PARTI-
CIPATIVA de la Riera de Sorreigs, a 2/4 de 
7 de la tarda.

 DISSABTE 4 DE JUNY 

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TROBADA 
PARTICIPATIVA de la Riera de Sorreigs, a 
les 7 de la tarda al Casal.

PRATS DE LLUÇANÈS_ DELECTACIÓ. ART I 
PRODUCTES LOCALS. Recorregut gastronò-
mic i artístic pels locals buits del centre del 
poble. A 2/4 de 8 del vespre a Cal Bach.

 DIUMENGE 5 DE JUNY 

ORISTÀ_ TROBADA DE CULTURA POPULAR 
DEL LLUÇANÈS. A partir de 2/4 de 6 de la 
tarda fins a la nit.

PRATS DE LLUÇANÈS_ PRIMERES JORNA-
DES DE FLORS, JARDINERIA I PAISATGE a 
Prats. A partir de les 11 del matí als Jar-
dins de la Farmàcia Vella.

 DILLUNS 6 DE JUNY 

LLUÇÀ_ BALL DE CINQUAGESMA, a les 5 de 
la tarda a la Pedra Dreta.

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA DEL BARRI 
DELS CAPGROSSOS. A partir de les 6 de la 

de la transhumància, a les 6 de la tarda. 
Camí Ramader de Marina, a 2/4 de 7 de la 
tarda. Estivar a Carlit, a les 7 de la tarda. 
Reconeixement al pastor Joan Picas, a 2/4 
de 8 del vespre. Sopar de pastors i música, 
a 2/4 de 9 del vespre.
SANT FELIU SASSERRA_ TROBADA DE GE-
GANTS

PRATS DE LLUÇANÈS_ CONCURS DE GOS-
SOS D’ATURA. A partir de les 8 del matí i 
fins a mitja tarda al camp gran del Soler de 
n’Hug. IV TORNEIG DEL LLUÇANÈS, Memo-
rial Carles Costa, al camp de futbol. FEM 
CHILL OUT, música en directe i sopar a la 
fresca. A 2/4 de 8 del vespre als Jardins de 
la Farmàcia Vella.

 DIUMENGE 12 DE JUNY 

SANT FELIU SASSERRA_ INICI DEL XVI 
CAMPIONAT DE BITLLES Catalanes del 
Lluçanès. A les 6 de la tarda a la zona es-
portiva.

PRATS DE LLUÇANÈS_ CONCURS DE GOS-
SOS D’ATURA. A partir de les 8 del matí i 
fins a mitja tarda al camp gran del Soler de 
n’Hug. IV TORNEIG DEL LLUÇANÈS, Memo-
rial Carles Costa, al camp de futbol. FES-
TIVAL DE PATINATGE, exhibició d’hoquei i 
dansa, a les 6 de la tarda al Pavelló
.
ALPENS_ RECONEIXEMENT DE PLANTES 
COMESTIBLES amb propietats curatives 
per elaborar una amanida d’estiu. A les 10 
del matí sortida davant del casal.

 DIMARTS 14 DE JUNY 

PRATS DE LLUÇANÈS_ SESSIÓ SINÈRGIKA, 
per a persones emprenedores, a les 6 de la 
tarda a l’Espai.

OLOST_ TAPES SALUDABLES d’estiu, amb 
M.Àngels Piqué. A les 9 del matí a la Font 
Gran.

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, Gerard Bosch, 
Ramon Besa i Carina Serra.

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

EQUIP



DIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈSDIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈS

1_ASSESSORAMENT: gestories, advocats, 
assegurances. 
2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIES: 
agropecuària, jardineria, veterinaris, etòlegs, 
treballs forestals, fustes·mobles, energies.
3_INFORMÀTICA
4_MECÀNICS

5_OBRES: constructors, paletes, pintors, 
excavacions, grues i graves. 
6_INSTAL·LACIONS
7_ESCURA·XEMENEIES
8_SALUT: tractaments, dentistes, dietètica, 
farmàcies i òptica. 
9_RESTAURANTS · HOSTALS

10_ALIMENTACIÓ: carnisseries, superme-
cats, menjar per emportar, peixeteries, forns 
de pa i formatgeries.
11_BELLESA: estètica, perruqueria.
12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: auto-es-
cola, funerària, quiosc, taxi, tintoreria, neteja 
i fotografia. 

2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIA

E. RENOVABLE

COMBUSTIBLE

JARDINERIAAGROPECUÀRIA

TREBALLS FORESTALS

FUSTES · MOBLES

ETÒLEG

VETERINARI

1_ASSESSORAMENT
GESTORIA · ADVOCATS

ASSEGURANCES

3_INFORMÀTICA



4_MECÀNICS

8_SALUT  

FARMÀCIA
ÒPTICA

DENTISTESTRACTAMENTS DIETÈTICA

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

Per a particulars i/o 
empreses

5_OBRES
GRUES, EXCAVACIÓ I GRAVESCONSTRUCTORS I PINTORS

6_INSTAL·LACIONS 7_ESCURA-XEMENEIES



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

650 35 62 99
Sobremunt

9_RESTAURANTS·BARS·HOSTALS

10_ALIMENTACIÓ

PERAFITASOBREMUNT

ALPENS

SANTA CREU

LA TORRE LLUÇÀ OLOST LA QUAR

STA EULÀLIA

CELEBRACIONS

CARNISSERIES SUPERMERCATS

FORMATGES

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI

CANSALADER - XARCUTER

MENJAR PER EMPORTAR

PRATS DE LLUÇANÈS

SANT BOI

SANT AGUSTÍ

SANT BARTOMEU



12_ALTRES SERVEIS
AUTO ESCOLA FUNERÀRIA TINTORERIA

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

NETEJAFOTOGRAFIA RESIDÈNCIA

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

3 dv OLOST ATLÀNTIDA

4 ds F. AUSA - VIC AUSA

5 dg F. POU - VIC POU

6 dl F. FARGAS - VIC FARGAS

7 dt OLOST ARUMI

8 dc PRATS URGELL

9 dj ST. BARTOMEU EURAS

10 dv PRATS ALIBERCH

11 ds F. BARNOLAS - VIC BARNOLAS

12 dg F. TERRICABRAS - VIC TERRICABRAS

13 dl SANT BARTOMEU POU

14 dt OLOST PORTAL DE QUERALT

15 dc PRATS YLLA-CATALÀ

16 dj ST. BARTOMEU TANYÀ

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 GUÀRDIAENCANTS

ES VEN

 » 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)

 » LLIT individual transformable en doble 

i moble nou. A bon preu. T.: 659 70 57 
69 (R527/06)

 » JOC D’ALFOMBRES d’habitació nou. A 
bon preu. T.: 659 70 57 69 (R527/07)

 » MAQUINES DE FOTOGRAFIAR. A bon 
preu. T.: 659 70 57 69 (R527/08)

 » MAQUINES D’ESCRIURE. A bon preu. 
T.: 659 70 57 69 (R527/09)

 » ASPIRADORA. A bon preu. T.: 659 70 
57 69 (R527/10)

 » EQUIP DE SO. A bon preu. T.: 659 70 57 
69 (R527/09)

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

 » 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)

 » BICICLETA per a nen de 7 anys. T.: 680 
224 087 (R527/01)

ES LLOGA

ES BUSCA

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
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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

> 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 90 (R526/04)

> Dona responsable de 43 anys s’ofereix per 
cuidar gent gran. T.: 93 856 06 08 (R527/02)

> 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)

> VENEDOR/A per a fires i mercats ambu-
lants. Jornada completa amb contracte inde-
finit. Horari de matins de dimecres a diumen-
ge. Possibilitat de recorregut dins l’empresa. 
Imprescindible permís de conduir B. Enviar 
CV A embotits@boschicasals.cat. Per més in-
formació: T.: 639 90 64 66. (R527/04)

> VENEDOR/A per a fires i mercats ambulants 
en caps de setmanes i festius. Contracte in-
definit. Horari a convenir, depenent de la set-
mana, amb un cap de setmana lliure al mes. 
Imprescindible permís de conduir B. Enviar 
CV a embotits@boschicasals.cat. Per més in-
formació: T.: 639 90 64 66. (R527/03)

> CUIDANT de granja a temps complet a 
Olost. T.: 608 13 03 22 (R527/05)

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 18 al 31 de maig

El Pirineu nevat, el gallaret amb un insecte, un camp d’ordi i la masia Vilaseca de Sant 
Bartomeu amb lenticulars a sobre, el passat 26 de maig.//F: EMILI VILAMALA

Cel de calor del 22 de maig, molt encalitjat, des del Munts mirant el Pedraforca.//F: JOSEP MARTÍNEZ CASTRO

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

18 32.3 11.5 0.0 29.9 12.7 0.0 29.4 16.1 0.0 34.0 10.2 0.0 29.6 15.7 0.0
19 31.4 10.8 0.0 30.6 12.4 0.0 29.7 15.7 0.0 35.0 10.0 0.0 29.2 15.4 0.0
20 31.9 9.6 0.0 32.2 10.6 0.0 30.5 13.7 0.0 35.1 9.7 0.0 30.2 13.9 0.0
21 35.2 8.4 0.0 34.5 10.0 0.0 32.9 14.3 0.0 36.2 10.4 0.0 32.7 15.4 0.0
22 35.1 9.4 0.0 35.5 11.7 0.0 33.8 16.3 0.0 37.2 11.0 0.0 33.1 17.9 0.0
23 29.1 11.1 0.0 27.9 12.4 0.0 27.1 16.6 0.0 31.5 10.2 0.0 26.7 15.8 0.0
24 17.2 11.6 31.0 17.2 10.8 44.2 16.5 10.3 28.0 17.7 12.8 25.0 15.7 9.1 37.6
25 19.0 10.2 6.6 18.9 9.5 6.4 18.1 9.1 39.0 19.0 10.2 16.0 17.7 8.2 6.4
26 26.0 6.1 0.0 25.5 6.7 0.0 23.2 8.7 0.0 23.4 11.3 0.0 23.7 9.2 0.0
27 28.2 8.2 0.0 26.9 10.1 0.0 24.8 11.7 0.0 28.1 7.0 0.0 26.7 12.4 0.0
28 30.8 9.8 0.0 29.6 11.5 0.0 29.3 13.6 0.0 31.3 9.2 0.0 28.7 14.2 0.0
29 27.3 10.9 0.0 26.7 12.0 0.0 25.7 13.9 0.0 30.4 10.3 0.0 24.8 12.7 0.0
30 27.1 9.7 0.0 26.8 10.8 0.2 24.3 12.3 0.8 32.2 10.0 Inp. 23.0 11.2 0.0
31 29.2 9.8 0.0 28.0 10.9 0.0 27.4 12.9 0.0 30.0 9.8 0.0 26.4 11.8 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 22 de maig 37.2

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 26 de maig 6.1

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 37.6

PRATS 50.8

SANT BOI 67.8

ORISTÀ 41.0

ALPENS 44.0




