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Prats tenia ganes de Sant Joan i els Elois
L’arribada de la Flama del Canigó a la plaça 

Nova de Prats ja deixava entreveure que seria 
una festa com les que feia temps que no es veia. 
Als ciclistes de la Unió Ciclista Lluçanès s’hi van 
afegir els nens i nens del Bicibús, prop d’un cen-
tenar de persones amb bicicleta acompanyant la 
Flama en la seva entrada a Prats. Tot seguit, es 
va encendre el Petardàs Infantil que, juntament 
amb la cercavila infantil, donava el toc d’inici a 
les festes d’enguany.

El dia de Sant Joan començava d’hora al matí 
per la vuitantena de corredors que van partici-
par en la 44a edició del Cros de Sant Joan, que 
enguany recuperava el cros infantil. Però la festa 
grossa començava al vespre, amb l’encesa del Pe-
tardàs des del balcó de l’Ajuntament Vell, amb la 
colla “I aquesta set” i la pubilla i hereu sortints.

Tot seguit, arrancava la marxa de torxes cap 
a la plaça Vella, on es va fer la primera balla-
da del Contrapàs. Allà es va homenatjar la figura 
de quatre pradencs que durant els anys 70 van 
recuperar i impulsar de nou el Contrapàs: Josep 
Noguera de Cal Xava, que ja no és entre nosal-
tres, Marius Tulleuda, Francesc Cruells i Juanjo 
Pérez. Centenars de persones van participar en la 
Passada d’enguany, que a ritme de la Txaranga 
Tximeletak i el Grup Orquestral de Prats de Llu-
çanès van recórrer els carrers de Prats.

El dia dels Elois, el dissabte 25, els carros, ca-
valls, mules es van trobar a les Saleres abans de 
començar la Passada pels carrers del poble, un 
cop acabada la missa en honor del patró. De nou, 
les places Vella i Nova van ser les protagonistes 
de la jornada acollint la ballada del Contrapàs. 
A la tarda, la centenària Cursa dels Elois fins a 
Sant Sebastià va ser la gran protagonista, en-
guany, amb molta expectació de públic. Al vespre, 
els jardins de la Farmàcia Vella es van omplir 
de gent que va ballar al ritme dels Koers Reggea 
Band i Seguirem, tribut a Obrint Pas.

El diumenge, la Dona del Sac amb l’espectacle 
“Vols jugar?” arrencava les rialles de xic i grans. 
A la tarda, el Circ Pistolet amb “Potser no hi ha 
final” tancava les festes de Sant Joan i els Elois 
amb un espectacle delirant, divertit, amb música 
en directe i amb unes acrobàcies que van fer em-
badalir tot el públic que s’aplegava als jardins de 
la Farmàcia Vella.// CFU

Tulleuda, Cruells i Pérez, homenatjats d’enguany//F: MARTÍ FONT

Tradicional tast de coca beneïda i barreja al Passeig//F: AJPRATS

El Circ Pistolet va tancar la programació//F: AJPRATS

Revetlla a la Farmàcia Vella//F: AJPRATS Encesa de la foguera central del Contrapàs//F: MARTÍ FONT

Ballada del Contrapàs a la plaça Nova//F: AJPRATS

Els carreters del Lluçanès al passant//F: AJPRATS

Les curses al camí de Sant Sebastià//F: MARTÍ FONTEl Contrapàs a la plaça Vella//F: AJPRATS
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Petit incendi a Perafita.// F: GABRIEL RODENAS

NOTÍCIESNOTÍCIES

Olost pinta un mural pels drets LGTBI+

El jovent d’Olost va pintar un 
mural participatiu en el marc 
del Dia Internacional de l’Orgull 
LGBTIQ+, que se celebra cada 
any el 28 de juny. La tarda de 
pluja del passat dilluns 27 de 
juny no va impedir que una co-
lla d’olostenques i olostencs fes 
un grafiti amb el lema “A Olost 
estima com vulguis” i el dibuix 
d’una parella gai, sobre un fons 
acolorit amb la bandera de l’arc 
de Sant Martí. L’activitat va 
estar organitzada per l’Ajun-
tament d’Olost i impulsada per 
un grup de joves del poble, que 
van aprofitar l’oportunitat per 
aprendre l’art del grafiti. Tot i 
que els artistes del mural van 
ser set, durant la tarda va anar 
passant gent del poble per ob-

OLOST
Per_ Núria Muñoz Muns

servar l’acció i això va permetre 
també obrir el debat i reflexio-
nar-hi conjuntament.

Altres municipis del Lluçanès 
van penjar la bandera LGTBI+ 
als ajuntaments i a Sant Barto-
meu del Grau es van programar 
una activitat de Fitdance i una 
de màgia a la piscina municipal.

El dia de l’Orgull vol reivin-
dicar la igualtat de les persones 

lesbianes, gais, bisexuals, trans-
sexuals, intersexuals, queer i al-
tres identitats de gènere o orien-
tacions sexuals. Cada any, quan 
s’aproxima aquesta data, se ce-
lebren centenars d’activitats al 
territori català, i el Lluçanès se 
suma a aquestes iniciatives per-
què  es vol avançar cap a una 
societat igualitària en tots els 
sentits.//

REIVINDICACIÓ

Activat el Pla de Prevenció i 
Vigilància contra incendis 2022

La Diputació de Barcelona va 
desplegar, el passat 21 de juny, 
les 93 unitats d’informació i vigi-
lància mòbil del Pla de Prevenció 
i Vigilància contra incendis (PVI) 
integrat per 254 persones.

D’aquestes 93 unitats mòbils, 
5 s’han destinat al Lluçanès. La 
distribució es fa tenint en compte 
la superfície forestal abastada, la 
densitat de punts amb bona visi-
bilitat i de risc a supervisar i la 
densitat de població. Per aquest 
motiu al Lluçanès hi ha una pa-
trulla destinada exclusivament a 
la Riera de Merlès i les altres 4 es 
distribueixen entre la resta de po-
bles i alguns municipis veïns.

ESTIU SEC I CALORÓS
La previsió és que sigui un es-

tiu amb unes temperatures mitja-
nes més altes del que podria ser 
habitual. L’inici de la temporada 
estival apunta que l’estiu pot ser 
similar a l’estiu de l’any passat, 
on es va registrar el nombre més 
elevat d’incendis forestals i la xi-
fra més alta de dies de risc extrem 
des de l’any 2000.

Segons les dades del Departa-
ment d’Interior, l’any passat es 
van cremar 3.010 hectàrees a tot 

LLUÇANÈS 
Per_ Carolina Font Usart

Catalunya, d’aquestes 1.973,5 
van ser a la província de Barcelo-
na, on es van produir més de 244 
incendis. Al Lluçanès l’afectació 
va ser mínima, es van detectar 
dos focs en tot l’estiu. El primer 
va ser a Sant Martí d’Albars, on 
van cremar uns 1.000 metres 
quadrats prop d’una torre d’alta 
tensió. I el segon va ser a Oristà, 
on es va cremar un marge a la 
carretera C-62.

TRES  ENSURTS AL LLUÇANÈS
Enguany al Lluçanès ja hi ha 

hagut tres ensurts, el primer el 
passat 20 de maig a Sobremunt i 
el segon el passat dissabte 18 de 
juny, en què hi va haver un pe-
tit incendi entre Perafita i Sant 
Agustí on van intervenir set do-
tacions dels Bombers i l’ADF 
Lluçanès. Els Bombers detallen 

que l’afectació va ser de 200 me-
tres quadrats. El tercer ha estat 
aquest dimecres, 29 de juny, quan 
van cremar 280 bales de palla a 
la zona del camp de la Pedrera a 
Sant Martí d’Albars. Fins allà si 
van desplaçar dues dotacions de 
bombers que amb el suport de 
maquinària pesant van anar re-
movent i escampat la palla per 
facilitar que s’extingís el foc. 

Enguany és la 27 campanya 
del PVI impulsat per la Diputa-
ció amb la col·laboració dels 275 
ajuntaments que hi participen, 
així com les 124 agrupacions de 
defensa forestal (ADF), les 9 fe-
deracions d’ADF del territori i el 
seu Secretariat. L’objectiu del pla, 
que està actiu des del 21 de juny 
i fins a l’1 de setembre, és evitar 
els incendis forestals i limitar els 
seus efectes.//

El capvespre a Sant Sebastià tot sopant//F: ORISTÀ QUIN FORAT

El jovent d’Olost pintant el mural.//F: NÚRIA MUÑOZ MUNS

Va començar el 21 de juny i s’allargarà fins a l’1 de setembre

CULTURA

Concert sota la lluna 
plena a Oristà

S’acaba la temporada 
del projecte Envelliment 
Actiu al Lluçanès

La 5a edició del Concert sota la lluna plena a l’ermi-
ta de Sant Sebastià, d’Oristà, s’ha consolidat com una 
de les cites imprescindibles de la primera lluna plena 
de juny. Un escenari petit, però acollidor i amb un teló 
de fons increïble va rebre els grups que van participar 
en aquesta cinquena edició.

Els primers a pujar a l’escenari van ser Marc & 
Laia, un duet banyolí de veus i guitarra que, amb un 
directe cuidat i íntim, van transportar al públic en un 
viatge amb versions de diferents estils i artistes tot 
presentant el seu primer disc Catànies.

Tot seguit, els Iglú van portar les cançons del seu 
primer disc IO fins a Oristà, una proposta atrevida i 
festiva, amb influències de grups com Love of Lesbian 
o Carlos Sadness. Hi van participar més de 120 perso-
nes i la Comissió ho valora molt positivament. // CFU

Prop d’un centenar de persones van participar 
en l’acte de cloenda del projecte “Envelliment Ac-
tiu al Lluçanès”, el passat 16 de juliol a Sant Feliu 
Sasserra. L’acte va aplegar usuaris i usuàries dels 
diferents grups d’activitats que s’organitzen als di-
ferents pobles del Lluçanès durant el curs, com per 
exemple les caminades del Lluçanès cap als 100 o 
les Caminades d’intercanvi de marxa nòrdica.

La clausura del curs va començar amb un esmor-
zar a base de productes locals, al Parc dels casta-
nyers. Tot seguit, va iniciar-se una ruta guiada que 
va permetre als participants conèixer de prop el 
context en què es va desenvolupar la cacera de brui-
xes al Lluçanès i a tot Europa. La primera parada 
va ser l’Ajuntament de Sant Feliu, antiga seu de la 
Cúria de la sotsvegueria del Lluçanès, on a través 
d’un documental van conèixer com es fa formar el 
Lluçanès i la resta de sotsvegueries. Seguidament, 
van poder gaudir d’una visita guiada al Centre 
d’Interpretació de la Bruixeria, per conèixer millor 
aquest fenomen i en quin context es va dur a terme. 
La jornada va seguir amb una ruta pel cas antic de 
Sant Feliu Sasserra fins a arribar al Serrat de les 
Forques, i va acabar amb un refrigeri per combatre 
la calor del dia.

El projecte “Envelliment Actiu al Lluçanès” va co-
mençar el 2016 i actualment hi ha més de 10 grups 
en funcionament arreu de la comarca.// CFU
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Èxit del Festivalet Pixa’t de Riure a Alpens
Deu n’hi do quina pixera! Sembla que Alpens ha 

plantat una llavor que poc marge ha deixat al dub-
te que germinarà, arrelarà i es farà gran. Tot i la 
incertesa que hi pogués haver sobre si cobriria l’ex-
pectativa, s’hi va viure un cap de setmana amb uns 
professionals de mides gegantines i la incontinència 
urinària va ser d’allò més agradable. I l’admiració, la 
creativitat, la bellesa, la humanitat... tot allà posat, 
en un còctel meravellós.

Vam poder gaudir d’un clàssic de casa nostra, d’un 
monstre incombustible que després d’una carrera 
llarga i plena és capaç d’encomanar allò que és fàcil, 
amè, universal, agradable: divendres al vespre Tor-
tell Poltrona inaugurava el festivalet. Dissabte, en 
els dos espectacles itinerants van destacar l’enginy i 
l’ofici, tan sols una porta i una cadira gegant respec-
tivament, i molt de talent, van ser suficient per di-
vertir petits i grans. I la Martina! La pallassa en ma-
júscules vinguda de terres basques que contribuïa a 
dotar l’esdeveniment d’internacional, ella i el mexico-
alpensí, que va oferir un dels espectacles més desta-
cats. A la nit, la cloenda amb els gamberros, que van 
fer un espectacle més picantó i una mica més dirigit 
al públic adult. Tot dins un espai inigualable, i amb 
un ambient tan dolç, tan entregat a l’esdeveniment, 
que sembla lògic que diumenge al matí, una pallassa 
oferís fora de programa el seu nou xou per posar-lo a 
prova. Això pot voler dir que el Pixa’t de riure, amb 
tots els professionals, organitzadors i voluntaris, s’hi 
ha trobat bé i ens seguirà fent pixar de riure!

Ah, i una peça imprescindible, aquells pallassos 
que només els pallassos saben que també ho són, el 
públic que col·labora, i que repeteix!, en els especta-
cles, que va ser genial! // NÚRIA TUBAU MALLOL i 
JORDI NOGUÉS MUNTÉ

Un espectacle als jardins de La Torre.// F: LL. SURI - DALPENS.COM

Abraham Arzate davant la Barraca.// F: LL. SURI - DALPENS.COM

La Cia Anna Confetti pels carrers.// F: LL. SURI - DALPENS.COM El cabaret gamberru a la Torre.// F: LL. SURI - DALPENS.COM

Tortell Poltrona durant l’inauguració del festivalet.// F: LL. SURI

Pere Hosta i la seva porta a Alpens.// F: LL. SURI - DALPENS.COM
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Una de les característiques del Llu-
çanès és que està format per un altiplà, 
un accident geogràfic natural. Els al-
tiplans, com diu el seu nom, són zones 
relativament planes i una mica més ele-
vades que el terreny que els envolta. En 
el cas del Lluçanès, l’altiplà es fa sobre-
tot evident al cantó de llevant, format 
per vàries cingleres que ressegueixen 
els límits municipals i que sovint veiem 
reflectits en la toponímia. En són exem-
ples el grau o graó, de Sant Bartomeu 
o el nom de Sobremunt, que suggereix 
que es tracta d’un lloc per sobre d’un 
altre.

En l’àmbit mundial, hi ha altiplans 
força coneguts a tots els continents. 
L’altiplà del Tibet, a Àsia, és el més gran 
del món, amb una extensió de 2.5 mili-
ons de Km2. És conegut popularment 
com el “sostre del món”, ja que es troba 
just darrere la serralada de l’Himàlaia. 
Al continent africà, l’altiplà d’Etiòpia és 
el més gran, i es troba entre els 1500 
i els 4500 m d’altitud. Antigament, va 
ser la regió del regne dels Kaffa, que 
es creu que van donar nom al cafè, que 
exportaven a la península d’Aràbia. A 
Sud-Amèrica, El altiplano o el Collao en 
llengua Quechua, és l’Altiplà més gran 
d’Amèrica i es troba a la zona andina 
de Bolívia i el Perú, amb una altitud 
mitjana de 3800 m. Hi van viure durant 
segles civilitzacions com la Tiahuanaco, 
que van ser els primers a conrear pata-
tes o a domesticar les llames.

Alguns altiplans són tan carismàtics, 
que fins i tot han esdevingut el símbol 
d’una regió. Això passa a Utah, per 
exemple. Aquest estat de l’oest dels Es-
tats Units és un dels que forma l’altiplà 
de Colorado, juntament amb els estats 
d’Arizona, Colorado i Nou Mèxic. A 
Utah, des del 2006 les matrícules dels 
cotxes porten dibuixades les seves mun-
tanyes, amb el lema “Life elevated” que 
significa, “una vida elevada”. La frase 
fa referència tant a l’altitud de la seva 
regió, com al suposat estil de vida tran-
quil i espiritual dels seus habitants. 
Tot i així, Utah es farà tristament fa-
mós com un dels estats on avui ja és 
il·legal avortar, retrocedint una bona 
colla d’anys en els drets de les seves 
ciutadanes. Esperem que ben aviat ells 
i altres regions, a més de tenir una vida 
elevada, puguin recuperar els drets que 
tant van costar d’aconseguir.//

Ferran
SAYOL ALTARRIBA

Lluçanès,  
vida elevada

LA COLUMNALa Flama arriba al Lluçanès
A quarts de set del matí del 

23 de juny, sortien de Prats els 
ciclistes de la Unió Ciclista Llu-
çanès direcció al Coll d’Ares per 
recollir-hi la Flama del Canigó. A 
dos quarts de quatre de la tarda, 
ciclistes i acompanyants arriba-
ven de nou al Lluçanès, a l’Hostal 
del Vilar, el primer punt de reco-
llida de la Flama a la comarca on 
els esperaven els voluntaris d’Al-
pens, Sobremunt, Sant Boi, Sant 
Bartomeu i Santa Eulàlia, per 
portar-la als seus pobles.

La ruta va seguir cap a Perafi-
ta, on hi havia els voluntaris de 
Sant Martí d’Albars, i d’allà van 
seguir fins a Olost, la Torre, Oris-
tà i Sant Feliu, fins que a quarts 
de vuit del vespre arribaven, de 
nou a Prats, on els esperaven els 
nens i nenes del Bicibús per fer 
l’últim tram del recorregut de la 
Flama.

Aquest any la Flama ha arribat 
a gairebé tots els pobles del Llu-
çanès, com a tants altres pobles i 
ciutats dels Països Catalanes, per 
encendre les fogueres i celebrar la 
revetlla de Sant Joan. A la Fla-
ma l’acompanyava el missatge d’ 
Eliseu Climent i que acabava així 
“som un poble incombustible que 
forja pas a pas, obstinadament, el 
seu propi futur”.// CFU

Foc i flama a SBG//F: IMMA VALLS

Els ciclistes al Coll d’Ares//F: NVILA

La revetlla a Sobremunt// F.: ESTER SERRADELL La Flama a Perafita//F: NÚRIA VILA

Repartiment a l’Hostal del Vilar//F: NVILA

Ciclistes cap a SEPO//F: MERITXELL PUJOL
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Entenem com a tradició un conjunt 
de coneixements, costums i creences 
que es transmeten de generació en 
generació i que tenen un cert valor 
per la cultura. També, en certa ma-
nera, les tradicions són una forma de 
reivindicació política i/o de comme-
moració dels temps passats.

Crec que està molt estesa la idea 
que les tradicions són inamovibles i 
que s’ha de seguir fent això perquè 
“sempre s’ha fet així”. Jo sóc d’un altre 
parer: penso que les tradicions can-
vien i s’adapten a cada moment his-
tòric, esdevenint una “nova” tradició 
per als futurs descendents. Dit d’una 
altra manera, crec que els canvis són 
un moment important de la història i 
que, de vegades, perquè quelcom faci 
història, ha de canviar.

Poso un exemple: les colles basto-
neres, fins fa relativament poc, esta-
ven formades només per homes. La 
incorporació de les dones a aquelles 
colles no fa menys tradicional aquest 
ball, sinó que el fa més inclusiu (i no 
són excloents). Seguint amb l’exem-
ple, la colla dels estelladors han 
passat d’anar en faldilla (les dones) 
i pantalons (els homes) a una vesti-
menta comuna per tothom i, això, 
també pot ser un moment de canvi 
en la història. Segurament, d’aquí a 
uns anys, això es recordarà com una 
reivindicació de la igualtat entre ho-
mes i dones. Aquest és un exemple, 
doncs, que els canvis no sempre van 
en detriment del manteniment de la 
cultura o la tradició, sinó que formen 
part d’aquesta.

També puc fer esment de la Gui-
ta Xica, de la Patum de Berga, que, 
igual que el gegant de Prats, el Vi-
cenç, i molts gegants d’arreu del ter-
ritori, llueix una estelada lligada al 
coll. Això també és un canvi en la tra-
dició! Però, al mateix temps és reivin-
dicatiu i, per tant, podrà esdevenir 
tradicional d’aquí a uns anys, quan 
es commemorin els temps passats.

Amb tot això, els canvis serveixen 
per adaptar-nos a les circumstàncies 
i avenços de cada moment. Ves a sa-
ber, però, si de tant canviar al final 
tornarem a com s’ha fet sempre.

Ainhoa
CAMPDEPADRÓS PONS

La tradició  
del canvi

LA COLUMNA

El Cantilafont 
presenta tota la 
programació

George Freginal 
a la Festa Major 
de Perafita

Santa Eulàlia es 
prepara per a la 
Festa Major

A principis de maig, el Can-
tilafont donava a conèixer els 
primers noms de l’edició d’en-
guany, però es guardava algunes 
sorpreses per desvetllar. Entre 
aquestes l’actuació de BOYE. El 
creador escènic, actor i cantant 
portarà al Cantilafont un espec-
tacle fresc i atrevit, amb melodi-
es de diferents gèneres.

Una altra de les novetats que 
s’ha descobert és Alice Rende. 
L’artista italobrasilera omplirà 
una part de la tarda del dissab-
te, amb una mostra de moviment 
i contorsions a través dels quals 
crea imatges amb el seu cos a 
l’interior d’un aparell cubista.

Les dues incorporacions se su-
men a un cartell de luxe, amb ar-
tistes com Albert Pla, Manel, Ju-
lie Bergez, Anna Andreu o la Cia 
delá Praká, que ompliran Sant 
Feliu Sasserra de música i arts 
escèniques el cap de setmana del 
15 i 16 de juliol. Les entrades pel 
Cantilafont es poden comprar a 
la web del festival, i per dissabte, 
presencialment a l’Ajuntament 
de Sant Feliu Sasserra i a Cal 
Trumfo, a la Torre.//CFU

Fetes les revetlles de Sant Joan 
i Sant Pere, ja es pot dir que ara 
és Festa Major a Perafita. Ja el 
passat diumenge hi va haver ac-
tes com la caminada popular o la 
presentació del número 46 de la 
revista Caramella, on hi ha un 
article dedicat a la perafitenca 
Ramona Vila Vall, la Ramoneta 
de Cal Xelí, i el seu llegat: una 
col·lecció de més de 3.000 objec-
tes etnològics entregats al Mu-
seu d’Història de Catalunya, que 
permeten conèixer la vida quoti-
diana dels segles XIX i XX.

Aquest divendres comença el 
gruix d’actes de la festa, amb el 
tradicional torneig de futbol sala 
que arriba a la 27a edició i el 
Desconcert, on actuaran el Col-
lectiu Musicofoll, amb George 
Freginal al capdavant, i la Tri-
but Band.

El dissabte a les sis de la tar-
da, es presentarà l’audiovisual 
Perafita 3.0, del Grup d’Història 
i Memòria de Perafita. Al vespre, 
abans del sopar i el ball de Festa 
Major, es farà el pregó, que en-
guany va a càrrec de l’Àngel Ca-
sellas.// CFU

Amb el juliol arriben les festes 
majors i el segon cap de setmana 
li toca a Santa Eulàlia de

Puig-oriol. Els divendres 6, el 
dia que concentra més actes, co-
mençarà a les 6 de la tarda amb 
el taller de danses tradicionals 
per infants amb l’Alícia. Al ves-
pre, a partir de les 8 començarà 
el sopar de tapes, un dels actes 
clàssics de la Festa Major. Tot 
seguit Ca n’Alpens arrencaran 
la nit, el relleu els hi prendran 
els De Mortimers amb el seu 
Life Karaoke Show, un especta-
cle amb els temes més escoltats 
i cantats a les dutxes de tot el 
país, on qui vulgui podrà ani-
mar-se a cantar o ballar, cridar 
i aplaudir. La nit de divendres la 
tancaran els djs habituals.

El dissabte a 2/4 de 6 de la 
tarda, la festa de l’escuma amb 
Barbe’s Xou farà xalar grans i 
xics. I després es brindarà amb 
cava perquè ja s’haurà posat 
nom a l’espai d’esbarjo del cap 
de futbol. El diumenge, com no 
podia ser d’altra manera, missa 
i benedicció de vehicles a Sant 
Cristòfol.// CFU

FESTIVAL FESTA MAJOR FESTA MAJOR
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Pots enviar articlesd’opinió i cartes a:
larellallucanes@gmail.com

Publiquem els articles per ordre d’arribada. 
Mida màxima de 3.000 caràcters (espais inclosos).

OPINIÓ

Antoni Iborra Plans 
Alpens

Teresa Ribera i Icart 
Perafita

Som en terra de camins rama-
ders. De la marina al Pirineu, 
passant per les terres planes i 
les serralades interiors. Som ter-
ra de carrerades i d’una rica tra-
dició cultural, materialitzada en 
la formació dels pobles i veïnats. 
També, i molt especialment, al 
Lluçanès.

En aquestes dècades, després 
del franquisme, s’ha accentuat 
un declivi marcat d’aquests ca-
mins ramaders, malgrat la seva 
utilitat indubtable, en tots els 
sentits, i malgrat que són espais 
de domini públic, i que per tant 
no es pot ni s’hauria de permetre 
ni la seva degradació, ni la seva 
apropiació privada, ni la seva 
destrucció.

Han estat unes dècades molt 
dures, amb una indolència gene-
ral, que ens han portat on som 
ara: els ramats sovint no poden 
passar normalment per les car-
rerades. Tret, és clar, de les me-
ritòries excepcions provocades 
per alguns pastors resistents. 
Amb el pas dels anys però, la me-
mòria oral de massa pocs es difu-
mina, i desapareix amb el canvi 
generacional.

Patim unes polítiques públi-
ques on predomina la via fàcil: 
el recolzament a la ramaderia 
intensiva, d’animals alimen-
tats amb productes d’importació 

Cal anar-hi amb el flabiol sonant?Tercera Trobada 
d’escriptors, 
il·lustradors, lletraferits 
i amants dels llibres

massiva, clarament insostenible. 
Una ramaderia vinculada amb 
la proliferació de macro escor-
xadors, i abocada a la producció 
càrnia amb mà d’obra barata 
i una exportació clarament in-
sostenible. La prioritat és pro-
duir massivament carn barata , 
al cost ambiental que sigui, per 
permetre a uns pocs assolir be-
neficis suculents de manera rà-
pida. Les polítiques públiques 
continuen prioritzant aquesta 
producció malgrat disparar-se, 
cada vegada més, alarmes que 
ens alerten de que aquest és un 
model econòmic caduc i clara-
ment insostenible.

Paral·lelament, el model de la 
ramaderia extensiva, vinculat a 
la transhumància, que prima el 
producte de gran qualitat i de 
proximitat, és arraconat i tractat 
amb indiferència per l’adminis-
tració. En el cas dels camins ra-
maders, això es concreta en que 
la Generalitat, tot i tenir compe-
tències reconegudes legalment 
en matèria de vies pecuàries, no 
ha fet ni el més mínim esforç de 
regulació del sector (ens regeix 
només, encara, la llei espanyo-
la del 1995). No s’ha fet una in-
vestigació mínimament seriosa i 
sistemàtica del seu traçat i vari-
ants, ni de la seva amplada, ni 
equipaments auxiliars. Es per-
den els vestigis i es difuminen 
els senyals, i es permet la seva 
contínua degradació i destrucció. 
No es preserva tampoc la memò-

ria oral valuosíssima dels pocs 
pastors transhumants tradicio-
nals que resten actius. Es prima 
i afavoreix l’apropiació indeguda 
de trams de camí per particulars, 
tot i ser de domini públic. L’ad-
ministració s’hi gira d’esquena.

Es perd, amb una indolència 
conscient, un patrimoni cultural 
de valor incalculable. I a sobre, 
correm un perill greu de fer irre-
cuperable una activitat econòmi-
ca riquíssima d’origen ancestral. 
Això, malgrat fer-se evident que 
aquestes activitats econòmiques 
seran, en un futur ja molt pro-
per, del tot necessàries i impres-
cindibles per permetre una rela-
ció humana amb la natura molt 
més respectuosa i sostenible, que 
haurà de suplir, o com a mínim 
completar, el model ramader ac-
tual.

A Santa Eulàlia de Puig-oriol 
s’hi està fent una impagable tas-
ca de recuperació de la ramade-
ria transhumant. Ho és des del 
punt de vista cultural i de pre-
servació de la memòria històrica, 
cert. Però també ho és des de la 
perspectiva del necessari recol-
zament d’un sector econòmic 
estratègic, amb la deguda visió i 
perspectiva de futur.

Ja és l’hora que les polítiques 
ramaderes de l’administració ca-
talana deixin de mirar-s’ho com 
han fet fins ara, amb un xocant 
passotisme. Potser ens caldrà al-
guna cosa més, que anar-hi amb 
un flabiol sonant.//

CARTACARTA

El divendres 22 de juliol, ens trobarem en una 
nova matinal al Parc de la Font Nova de Perafi-
ta. Lletraferits, escriptors, il·lustradors i amants 
dels llibres de nou o de vell, enguany canviem de 
parc tot fugint del soroll de la carretera.

La Caruca Ballesteros ens guarnirà l’indret 
amb el seu toc personal i màgic per quan a les nou 
comenci la trobada ens hi trobem més que encan-
tats de la vida i que autors, paradistes de llibres 
de vell i visitants, ens hi trobem com a casa.

Mentre ens retrobem i parlem, posem llibres i 
dibuixos a punt, fem un esmorzar perafitenc.

A les 11 començarem el recital i les presentaci-
ons. Poesia, contes, cançons, parlarem dels nos-
tres llibres i sempre hi ha lloc per alguna anèc-
dota i…Amb el nostre públic més fidel i qui ens 
vulgui venir a veure per primera vegada. Tothom 
hi és benvingut perquè escriure, dibuixar, llegir, 
dir en veu alta, escoltar, interpretar la paraula 
són uns dels plaers més apassionants de la vida 
i en companyia són una festa. US HI ESPEREM!

Ens han confirmat la seva presència un any 
més: Ton Baig, Gerard Bosch, Ramon Breu, Eloi 
Casadevall, Joan Dalmau, Ramon Gabarrós, Xevi 
Pujol, Josep Riera, Gabriel Salvans, Montse Ser-
ra,  Subi, Fede Tormo i Lluís Vila. I s’estrenaran: 
Olga Molina, Mar Pujol, Roser Reixach, Neil Sa-
batés i Ramon Solé. Esperem que l’Albert Cana-
dell i la Roser Iborra, puguin venir.

De parades de llibres de vell hi haurà la de la 
Núria Brunet. Si algú té ganes de fer parada de 
llibres de vell per vendre, compartir o intercanvi-
ar, que ens ho faci saber abans del dia 19 de juliol 
( a la Leti : perafitabiblio@hotmail.com , o a mi, 
Teresa : teresa.ribera@gmail.com).

Ho organitzem i ho coordinem: en Nan Orri-
ols, la Leti Caballé i una servidora, que som Els 
Ocells, mixus, senglars i cocodrils. Tenim l’aju-
da i col·laboració de l’Ajuntament de Perafita i 
l’empenta del Club de Lectura de Perafita i dels 
més petits de tots, els nens i les nenes de l’Escola 
Bressol i de l’Escola d’Estiu.//
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ATLETISME

FUTBOL

Aniol Clavell medalla 
de Bronze a Espanya

El FC Pradenc guanya la 
primera edició del Torneig 
de Futbol Femení Amateur 

El jove veí de Sant Boi de Lluçanès, Aniol Cla-
vell va guanyar la medalla de bronze en 2.000 me-
tres obstacles, en el Campionat d’Espanya sub-18 
celebrat el passat 19 de juny a Jerez. L’atleta que 
actualment competeix amb el Club Atlètic Grano-
llers, va aconseguir la seva millor marca personal 
amb 5 minuts i 49,13 segons. Clavell va quedar a 
només dos segons del segon classificat, i per tant 
de la medalla de plata, i a 3 segons del primer clas-
sificat.// MGC

El passat diumenge 19 de juliol, el Municipal 
de Prats de Lluçanès es va omplir de jugadores de 
totes les edats per disputar el primer Torneig de 
Futbol Femení Amateur organitzat des del club 
blaugrana. Un total de sis clubs van participar en 
aquest esdeveniment, que va coincidir amb una for-
ta onada de calor. El primer lloc se’l van disputar, 
per una banda, l’equip campió de la segona fase de 
la lliga Futbol 7 Amateur, el Tibidabo Torre Ro-
meu, i per l’altra, l’equip amfitrió, el Pradenc. La fi-
nal va ser molt igualada, però les blaugranes es van 
acabar imposant per la mínima. Les celebracions 
per part pradenca i l’entrega de premis van tancar 
una jornada molt important pel futbol femení i pel 
F.C.Pradenc.// XVA

ESPORTS

Els Rocaguinarda agafen embranzida 
i se situen al capdavant de la lliga

La segona jornada del Campio-
nat de Bitlles Catalanes del Llu-
çanès, que es va celebrar el passat 
diumenge 19 de juny a Santa Eu-
làlia de Puig-oriol, ha sacsejat la 
taula de puntuacions distribuint 
de nou totes les posicions.

Els Rocaguinarda d’Oristà van 
estar els més encertats i amb 720 
punts van passar situar-se al cap-
davant de la classificació, pujant 
dues posicions respecte a la jor-
nada anterior. Els Jaume Puig de 
Perafita amb 673 punts i els Sona 
que trona de Santa Eulàlia amb 
649 punts, van perdre una posi-
ció cadascun situant-se en segon 
i tercer lloc de la taula, respecti-
vament.

Els Estanyencs A, guanyadors 
de les darreres edicions, comen-
cen a agafar ritme i amb els 661 
punts aconseguits en aquesta jor-
nada se situen a la quarta posició. 
També cal destacar la 2a jornada 
dels Bitllajuvi de la Torre que van 
fer 671 punts i els van servir per 

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

escalar més de tres posicions a la 
classificació.

Aquest ball de posicions entre la 
primera i la segona jornada deixa 
entreveure que enguany serà un 

campionat força disputat. Les 
pròximes jornades seran el 3 de 
juliol a Perafita i el 10 de juliol a 
Sant Bartomeu del Grau, veurem 
què hi passa.//

Els Jaume Puig els Sona que trona perden una posició

CLASSIFICACIÓ: PUNTS (BITLLES)

EQUIP 2a jornada
LA TORRE TOTAL

1 ROCAGUINARDA, Oristà 720 (57) 1397 (107)

2 JAUME PUIG, Perafita 673 (52) 1365 (104)

3 SONA QUE TRONA, Santa Eulàlia 649 (52) 1329 (99)

4 ESTANYENCS A 661 (44) 1318 (93)

5 MAI TIPS, La Torre 622 (44) 1292 (94)

6 ESTANYENCS B 640 (41) 1286 (84)

7 ELS BITLLAJUVI, La Torre 671 (49) 1265 (89)

8 SANT FELIU A 627 (39) 1264 (81)

9 CORA, Oristà 575 (41) 1225 (90)

10 ELS IL·LUMINATS, Sant Bartomeu 569 (35) 1214 (82)

11 LES PARRES, Olost 653 (46) 1199 (78)

12 ELS APRENENTS, Sant Bartomeu 537 (36) 1090 (69)

13 SANT FELIU B 567 (38) 1062 (68)

14 REVIFALLES, Olost 490 (29) 1015 (65)

Jugadores del Sènior Femení del Pradenc amb  
el trofeu de campiones. //F: XVILELLA

Nou Raid Hípic Internacional Vilaltella - Sant Boi

La calor va obligar a extremar 
les precaucions amb què es va de-
senvolupar, el passat 18 de juny, el 
Raid Hípic Internacional Vilate-
lla - Sant Boi de Lluçanès, on van 
participar un més d’un centenar 
de genets entre les tres categories.

A la cursa CEI 100 km la gua-

PERAFITA
Per_ Carolina Font Usart

nyadora va ser Maria Álvarez amb 
el cavall Fatal, seguida de Carlos 
Serans amb SW Idakulm i en ter-
cera posició la genet, Maria Yebra 
amb Girola de Quercus.

A la CEIYJ2 120 km la guanya-
dora va ser Clara Latorre amb 
Egipte Cost, seguida per Saana 
Nieminen amb Bajan Batla.

A la CEI 120km el guanyador va 
ser Hilari Sou amb For Trampes 
seguit per Lucia Lateulade.//

HÍPICA

El raid de Vilaltella.//  
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LA VINYETA, per Dimitri Coppola

 DISSABTE 2 DE JULIOL 

PERAFITA_ FESTA MAJOR. ESPECTACLE 
INFANTIL, a les 6 de la tarda a la plaça 
Sant Antoni. PRESENTACIÓ DE L’AUDIOVI-
SUAL INTERACTIU Perafita 3.0, del grup 
de Memòria Històrica, a les 6 de la tar-
da al pavelló. CONFERÈNCIA A CÀRREC 
DE JORDI CAMINS sobre el canvi climàtic 
i l’estat de les glaceres, a 2/4 de 7 de la 
tarda a la Sala Polivalent. SOPAR, BALL I 
PREGÓ, a càrrec d’Àngel Casellas, a les 9 
del vespre a la plaça Sant Antoni.

PRATS DE LLUÇANÈS_ OBRIM DE NIT mà-
gic, a partir de la tarda fins a la mitjanit.

LLUÇÀ_ VISITA AL MONSESTIR, les joies 
del romànic del Lluçanès, amb Xavier Cos-
ta, a les 11 del matí al monestir.

SOBREMUNT_ CONCERT RECITAL Mario-
na & Marta, per la millora de l’església. A 
2/4 de 7 de la tarda.

 DIUMENGE 3 DE JULIOL 

PERAFITA_ FESTA MAJOR. TIR AL PLAT, a 
les 9 del matí. JOCS GEGANTS, a les 11del 
matí. BITLLES CATALANES, a les 6 de la 
tarda al pavelló. HAVANERES, a 2/4 de 8 
del vespre a la plaça de l’Església.

LLUÇÀ_ NITS MIRALLES. La memòria no 
és de pedra, poemes de Montserrat Llo-
rens. A les 7 de la tarda al monestir.

 DILLUNS 4 DE JULIOL 

OLOST_ FEM PA, a càrrec de Romà Alonso. 
A partir de les 5 de la tarda a Cal Parra.

 DIMARTS 5 DE JULIOL 

OLOST_ FEM PA, a càrrec de Romà Alonso. 
A partir de les 5 de la tarda a Cal Parra.

AGENDA

 JULIOL 

ORISTÀ_ EXCAVACIONS A PUIG CIUTAT. 
Es podran visitar les excavacions a partir 
del dilluns 4 de juliol fins al dissabte 23 de 
juliol els matins de dilluns a dissabte de 
les 8 del matí a la 1 del migdia.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ EXPOSICIÓ DE 
PINTURA de Jesús Insa Rufach, composi-
cions simbòliques i abstractes al voltant 
del procés català i la bellesa de la Seu Ve-
lla de Lleida. Del 9 al 31 de juliol a la sala 
d’exposicions Joan Ferrer. Inauguració, el 
dia 9 a les 7 de la tarda. Visites, dissabtes 
i diumenges d’1 a 2 del migdia i de 7 a 8 
del vespre.

OLOST_ ESPAI GUAITA, amb Montse So-
ciats. EXPOSICIÓ DE MARINA INIESTA, a 
l’Espai Rocaguinarda.

SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ DE 
MONTSERRAT ABELLÓ, a la biblioteca 
Sant Pere Almató.

 DIVENDRES 1 DE JULIOL 

OLOST_ NITS TREMENDES. CINEMA 
d’aventures a la fresca “Shoulin Pirates”, 
a les 10 del vespre al pati del Centre Cívic.

PERAFITA_ FESTA MAJOR. 27È TORNEIG 
DE FUTBOL SALA, a partir de les 4 al pave-
lló. DESCONCERT, amb el Col·lectiu Musi-
cofoll, la Tribut FM i punxadiscos locals, 
a partir de les 11 de la nit a la plaça Sant 
Antoni.

ATENEU POPULAR DEL LLUÇANÈS_ JOR-
NADES EN RESISTÈNCIA, a partir de les 
6 de la tarda.

SANT FELIU SASSERRA_ CONCERT de Tu 
Remedio, rock fusió. A partir de les 11 de 
la nit a les piscines.

 DIJOUS 7 DE JULIOL 

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ INAU-
GURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ dels treballs 
manuals fets durant l’any per a infants i 
grans. A les 6 de la tarda.

 DIVENDRES 8 DE JULIOL 

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ TALLER 
DE DANSES tradicionals per infants, a les 
6 de la tarda al camp de futbol. SOPAR DE 
TAPES, a les 8 del vespre. CONCERT I PD, 
a partir de les 10 del vespre a la zona es-
portiva.

OLOST_ NITS TREMENDES. TAST de cer-
vesa Kibus i de formatge Reixagó. A par-
tir de les 10 del vespre al pati del Centre 
Cívic. ACTIVITAT ARTÍSTICA tria la teva 
ruta per alliberar-nos dels armaris, a 2/4 
de 7 de la tarda a les piscines.

SANT FELIU SASSERRA_ CONCERT de 
Ekko, rock vigatà. A partir de les 11 de la 
nit a les piscines.

 DISSABE 9 DE JULIOL 

SANT FELIU SASSERRA_ MULLA’T per l’es-
clerosi múltiple. Portes obertes a la pisci-
na, inflables i venda de material. A partir 
de les 4 de la tarda a les piscines. BANC DE 
SANG, de 5 a 9 del vespre a la biblioteca 
Sant Pere Almató.

OLOST_ SOPAR A LA FRESCA, a partir de 
2/4 de 9 del vespre, als jardins del Casal. 
CELEBRACIÓ DEL TORNEIG DE PÀDEL del 
5è aniversari, amb exhibicions, sopar po-
pular, concert amb Lov i DJ.

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ FESTA 
DE L’ESCUMA, a 2/4 de 6 de la tarda. PO-
SEM NOM A L’ESPAI D’ESBARJO del camp 
de futbol i brindis, a ¾ de 7 de la tarda.

 DIUMENGE 10 DE JULIOL 

SANT FELIU SASSERRA_ FESTA DE SANT 
CRISTÒFOL, benedicció de cotxes, a 2/4 
d’11 del matí al Pas Nou. MULLA’T per 
l’esclerosi múltiple, venda de material i 
salt solidari, a les 12 del migdia a la pis-
cina.

OLOST_ MULLA’T per l’esclerosi múltiple. 
Portes obertes a la piscina i inflables. Fi-
nals del torneig de pàdel, a partir de les 8 
del vespre.

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ MISSA 
I BENEDICCIÓ de vehicles, a 2/4 d’11 del 
matí a Sant Cristòfol.

LLUÇANÈS_ RUTA DEL PA i el blat forment.

 DIMARTS 12 DE JULIOL 

OLOST_ GRUP D’ESTUDI DE PLANTES DE 
L’ENTORN. Espagírica, l’art de transfor-
mar les plantes. A 2/4 de 7 de la tarda a 
la Biblioteca.
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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 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

1 dv OLOST TANYÀ

2 ds F. VILAPLANA - VIC VILAPLANA

3 dg F. ATLÀNTIDA - VIC ATLÀNTIDA

4 dl ST. BARTOMEU BARNOLAS

5 dt OLOST TERRICABRAS

6 dc PRATS FARGAS

7 dj ST. BARTOMEU ARUMI

8 dv PRATS URGELL

9 ds F. EURAS - VIC EURAS

10 dg F. ALIBERCH - VIC ALIBERCH

11 dl ST. BARTOMEU ATLÀNTIDA

12 dt OLOST AUSA

13 dc PRATS POU

14 dj ST. BARTOMEU PORTAL DE QUERALT

Els caps de setmana i fes-
tius, tant al matí com a la 
nit, faran les guardies les 
farmàcies de Vic.
Les farmàcies del Lluçanès 
continuen amb l’horari ha-
bitual d’obertura dels dis-
sabtes al matí. Diumenge al 
matí, la  Farmàcia Viver de 
Prats també obre.

FARMÀCIES DE GUÀRDIAENCANTS

ES VEN

 » 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)

 » PNEUMÀTICS DE 4X4, de 205 - R16. T.: 
631 92 73 23 (R528/04)

 » VESTIT DE NÚVIA de roba de “raso“ 
adaptable a totes les mides. 300€ a con-
venir. Contacte: pacazobenitezmauri@
gmail.com (R528/06)

 » MOBLES I ELECTRODOMÈSTICS PER MU-
DANÇA: còmoda antiga, prestatgeria de 
fusta, taquilló, sofà 2 places, taula men-
jador de pi massís i 6 cadires, armari de 
tres portes i calaixera (model Swan de 
la marca Banak), matalassos, somiers, 
sofà-llit, plegatín i altres. Rentadora i pe-
tits electrodomèstics (torradora, planxa, 
calefactor, etc.). Per a més informació i 
preus, contacteu. T.: 617 583 732 o 692 
635 354. (R529/02)

 » 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)

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

 » ESTUDIANT per compartir pis a Barce-
lona, amb dos nois d’Olost, preferible a 
zona Eixample. T.: 676 767 136 / 684 
228 498 (R528/02)

 » PERSONA PER COMPARTIR COTXE que 
treballi a Olost  de dilluns a divendres 
de 2 del migdia a 10 del vespre, des 
de Prats de Lluçanès. T.: 699 87 61 27. 
(R528/03)

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

 » APARCAMENT al carrer de la pedra Dreta 
nº 10. Preu a convenir. T.: 620 43 20 97 
(R529/06)

 » PIS a Olost. T.: 938508022 – 679496372 
(R529/01)

ES LLOGA
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EL TEMPS 

OFEREIXO FEINABUSCO FEINA

EL RACÓ DE LA FEINA

> BUIDEM cases, locals,trasters... També fem 
tot tipus de treballs de pintura. Preus eco-
nòmics. T.: 653 33 61 33 -  629 17 30 21 
(R528/05)

> Noia de 16 anys s’ofereix per fer CLASSES 
DE REPÀS D’ANGLÈS  I CUIDAR NENS a partir 
de 3 anys. Juliol tarda, Agost matí i tarda. T.: 
645 69 28 21. (R529/03)

> CAMBRER/A a bar taverna a Olost. De di-
mecres a dissabte. Torn de tardes, bon ambi-
ent de treball, tracte familiar. T.: 639 08 59 19 
(R528/01)

> GEROCULTOR/A a residència d’avis de Sant 
Boi. Jornada complerta, no substitució. Horari 
de tardes. T.: 687 08 30 81 (R529/04)

> PERSONA DE NETEJA a residència d’avis de 
Sant Boi. Jornada complerta, substitució llar-
ga. T.: 687 08 30 81 (R529/05)

> 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)

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 15 al 28 de juny

La Via Làctia al cel de Sant Bartomeu del Grau.//F: EMILI VILAMALA           Llamp a Sant Boi la matinada del 15 de juny.// 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

15 37.7 16.3 0.0 37.4 18.5 0.0 34.9 19.8 0.2 38.2 22.0 0.0 34.9 18.9 0.0
16 38.6 14.5 0.0 37.2 16.5 0.0 34.6 19.1 0.0 40.4 15.6 0.0 35.2 18.9 0.0
17 38.4 15.5 0.0 38.1 17.9 0.0 36.5 21.8 0.4 39.7 17.2 0.0 36.6 19.8 0.0
18 37.3 15.6 0.0 36.7 17.9 0.0 35.6 20.9 0.0 38.2 17.8 0.0 34.9 20.3 0.0
19 33.2 13.3 0.0 33.4 14.6 0.0 31.7 17.3 0.0 37.8 14.7 0.0 31.2 17.6 0.0
20 31.8 12.1 0.0 30.7 13.6 0.0 30.1 15.9 0.0 32.7 14.4 0.0 29.4 15.3 0.0
21 34.8 14.8 10.2 32.9 16.1 5.8 31.6 16.5 0.6 34.8 16.5 Inp. 31.4 15.8 11.0
22 28.7 15.5 0.6 28.4 16.0 3.6 26.3 15.6 9.4 29.7 18.0 10.0 26.3 14.3 22.6
23 29.3 12.9 0.2 29.1 14.1 0.0 27.4 15.4 0.2 34.8 14.5 0.0 26.7 13.0 0.2
24 28.9 12.5 0.0 28.0 13.9 0.0 27.0 14.7 0.0 30.0 14.2 0.0 26.0 14.6 0.0
25 30.4 11.7 0.0 29.1 12.7 0.0 28.0 14.0 0.0 31.2 14.3 0.0 26.4 12.7 0.2
26 30.6 12.9 0.0 30.0 14.7 0.0 29.0 15.7 0.0 31.0 14.0 0.0 28.0 14.3 0.0
27 28.2 13.7 0.0 26.6 14.6 0.0 25.6 15.6 0.4 28.5 13.2 1.0 24.6 14.4 0.2
28 29.0 12.7 0.0 27.8 13.8 3.6 27.2 13.8 0.2 29.3 14.0 0.0 26.6 13.3 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 16 de juny 40.4

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 25 de juny 11.7

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 11.0

PRATS 13.0

SANT BOI 11.4

ORISTÀ 11.0

ALPENS 34.2




