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Perafita inaugura amb
èxit la temporada de
festes majors d’estiu
L’estiu és sinònim de Festa Major i sempre hi ha
aquella que arrenca la temporada. Al Lluçanès, amb el
permís de les Festes de Sant Joan i els Elois de Prats,
és la festa de Perafita, que dona el tret de sortida.
Aquest any es va recuperar uns dels actes que més
gent aplega de tota la Festa Major, el torneig de futbol sala que enguany es va disputar la 27a edició. Al
vespre, el Desconcert va tenir un protagonista de luxe,
George Freginald que acompanyat del Col·lectiu Musicofoll va fer ballar a tot el públic. L’entrada de Freginald a la plaça va ser un bany de gent que, vinguda
d’arreu de la comarca, va aprofitar la proximitat amb
l’artista per retratar-s’hi.
El bonic pregó de l’Àngel Caselles va donar pas al Sopar de Festa Major que va omplir la plaça de comensals. El ritme del Cafè Trio va animar la vetllada del
dissabte que van tancar els Dj locals.
El diumenge, començava amb el Tir el plat. A les 11,
coincidien la Missa i els jocs per la canalla, sense fer-se
massa competència l’una a l’altra. A la tarda, es va celebrar la tercera jornada del Campionat de Bitlles Catalanes del Lluçanès, on la puntaria dels Jaume Puig,
l’equip local, es va veure afectada per tants dies de
Festa Major. Al vespre, les havaneres i el rom cremat
posaven punt final a la primera festa de la temporada.//

El grup d’història i memòria va presentar un audiovisual.// F: R CASALS

L’arribada de George Freginald a la plaça.// F: PAOLA SANCHEZ SILVA

Ball de Festa Major.// F: CAFE TRIO

Les havaneres van tancar la festa.// F: RAMON CASALS

La Festa Major de
Santa Eulàlia de PuigOriol torna a reeixir
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Les taules a punt pel sopar de dissabte.// F: COMISSIO SEPO

Taller de danses tradicionals.// F: COMISSIO SEPO

Espai amb els concerts al cap de futbol.// F: COMISSIO SEPO

Concert de De Mortimers el divendres.// F: COMISSIO SEPO

Un any més el Lluçanès nord ha tornat a presentar una de les festes majors més insignes de la
comarca. Tot va començar divendres amb l’exposició de les manualitats que havien fet la quitxalla i els més grans del poble en un taller al telecentre. A la tarda hi va haver un taller de danses
tradicionals que va ajudar a desencarcarar l’esperit; seguit d’unes paradetes i tapes locals que
van derivar cap a la nit de disbauixa, amb grups
com: Ca n’Alpens que recordava a una coral, el
Karaoke en viu de De Mortimers que van embogir el personal i els disjòqueis AbL i Gin que van
continuar amb la festa fins ben entrada la sortida
del sol.
L’endemà els menuts van poder gaudir de la
festa de l’escuma a càrrec de Barbe’s Spume. Més
tard, l’espai del camp de futbol va ser batejat amb
el nom de “Espai de la calma” i seguidament, de
forma improvisada, es van treure els gegants i gegantons del municipi, per després acabar fent un
sopar de paelles per la gent del poble a càrrec de
Bon Profit. Per acabar, el diumenge, els més catòlics van poder gaudir de la missa i la benedicció
de vehicles a Sant Cristòfol de Borrassers.// RTB
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Comença la construcció del
mirador de Perafita

LA COLUMNA

La licitació dels projectes de Sant Agustí i Sant Bartomeu han quedat deserts
LLUÇANÈS

Ramon
ERRA MACIÀ

Per_ Carolina Font Usart

El passat mes de març es va
licitar les obres dels miradors
de Bellmunt (Sant Pere de Torelló), del Roc Llarg (Sant Bartomeu del Grau), de la Riba del
Ter (Sant Quirze de Besora) i de
Ponent (Perafita). Tot i això, només es va adjudicar les obres del
Mirador de Ponent de Perafita,
ja que els altres van quedar deserts perquè els costos de construcció eren molt superiors al
preu de la licitació.
L’empresa adjudicatària del
projecte de Perafita, Girodeservices S.L., va presentar una oferta per un valor de 454.600,21 €.
Per finançar les obres, l’Ajuntament de Perafita compta amb
una subvenció del FEDER de
217.000 €, una de la Generalitat
de 128.000€ i una altra a la Diputació de Barcelona de 103.000€.
Així i tot, l’Ajuntament està tramitant un crèdit de 85.705 € per
acabar de pagar el projecte del
mirador, més enllà de les obres.
Aquesta setmana han començat
les obres que es preveu que acabin
en un termini de 8 mesos.
L’alcalde de Perafita, Ramon
Casals, explica que el projecte
ha de permetre endreçar l’entrada sud del poble i construir una
vorera que connecti l’entrada del
poble amb el centre. Davant les
crítiques del grup de l’oposició, el
Poble Actiu Perafita (PAP), per
no voler fer una consulta sobre
el mirador, com van demanar a
través d’una moció al ple, Casals
al·lega que el projecte ja estava
al seu programa electoral i que
els que el van votar ja ho sabien.
També afegeix que els diners que
arriben a través d’una subvenció són per un projecte concret i
que no es poden destinar a altres
obres. Casals també ha afirmat
en diverses ocasions, que no era
possible sortir del projecte dels
miradors, com reclamava el PAP,
ja que s’havien compromès amb
la resta de municipis.
Des del PAP, que s’oposen a la
construcció del mirador perquè el
consideren innecessari, afirmen
que a Perafita hi ha altres mancances molt més importants que
caldria afrontar abans, com per
exemple el carrer Major o un nou
edifici per l’Escola, inversions
que al seu entendre, haurien de
ser prioritàries. Per visibilitzar
l’oposició del projecte, el PAP va

Robar el foc
als déus
Membres del PAP i veïns de Perafita explicant aquest dimecres per què s’oposen al projecte.// F: CFU

recollir 250 signatures.
També reclamen que cal fer un
gir des del territori per fer polítiques pròpies i afegeixen que
el Consell Comarcal d’Osona no
representa els interessos de la
comarca del Lluçanès.
QUÈ PASSA AMB ELS ALTRES
MIRADORS?
Des del Consell Comarcal
d’Osona (CCO) expliquen que als
altres projectes no hi va haver
ofertes perquè els costos de construcció han incrementat molt i
el preu pel qual es licitaven era
insuficient. Segons preveuen, el
preu dels projectes hauria d’incrementar-se entre un 20 i un
30% per tal d’adaptar-se a l’increment de costos.
Davant d’aquest fet, el CCO
està parlant amb els ajuntaments de cada municipi per veure com desencallar aquesta situació. Ara mateix es plantegen
dues solucions, per una banda,
augmentar el pressupost de cada
projecte, o per l’altra, mantenir
l’import previst però refer els
projectes perquè s’adaptin al
preus actuals.
En el cas del mirador dels
Munts, que encara no ha estat
licitat, l’Ajuntament de Sant
Agustí, ha decidit que vol assumir aquest increment de
preu, que podria arribar ser de
20.000€. El projecte del mirador
dels Munts té un pressupost total de 81.811,61 €, i inclou l’arranjament de la zona d’aparcament actual, la millora d’accés
al mirador pel camí que passa
pel costat esquerre de l’església
i l’adequació de la zona del mirador, anivellant el terra i posant
baranes. Com expliquen des de
Sant Agustí el projecte aprovat,
que es pot consultar a la seva
pàgina web, busca fer una intervenció mínima al paisatge, per
aquest motiu no es faran obres
fins a la punta del morro del mi-

rador, sinó que s’arreglarà tan
sols la part de darrere de la nau
de l’església.
El cas del mirador del Roc
Llarg, a Sant Bartomeu del Grau,
el cost total actual és de 161.000
€. L’Ajuntament està estudiant
quina és la millor opció, però no
volen renunciar a la totalitat del
projecte tal com està dissenyat actualment. El projecte actual preveu la instal·lació d’uns murs de
pedra, que complementats amb
arbres autòctons, crearan un pas
en forma d’embut abans d’accedir
al mirador on s’instal·larà una barana translúcida, donant a aquest
més sensació d’amplitud.
S’HAN DE FER UN 70% DE LES
OBRES ABANS D’ACABAR L’ANY
El projecte dels miradors forma part d’un programa més
ampli anomenat Osona: paisatge, tradició i cultura, amb un
pressupost total d’aproximadament 2.574.000 € dels quals
1.073.829,83 € es financen a través del fons europeu FEDER.
Les ajudes del FEDER es van
atorgar a principis del 2019 i, si
tot hagués anat segons el previst, s’haurien d’haver acabat el
desembre del passat 2021. A causa de la pandèmia es va demanar
una pròrroga fins al 2023, però el
novembre d’aquest any s’haurà
d’haver executat un 70% de les
obres del total del projecte. En el
cas que no fos així, perillaria el
finançament europeu.
Davant d’aquest fet, el conseller delegat de turisme, Àlex
Montanyà, diu que des del CCO
fan tot el possible per garantir
que s’arribi al 70% d’execució del
projecte. Però davant les dificultats que s’han trobat per licitar
part de les obres, explica que s’ha
obert la porta a la possibilitat
que algun municipi renunciï al
projecte del mirador, afegeix que
és una opció que no contemplaran fins al setembre o octubre.//

“Que una àliga li espicassi eternament el fetge”, van ordenar. Per si algú
ara no hi cau, quan Prometeu va robar
el foc als déus per tornar-lo a la humanitat el van condemnar a aquesta pena
tan dura. Amb això ja ens fem una idea
de com poden arribar a ser de durs uns
déus grecs emprenyats amb un heroi.
Però és guapa la idea de plantar cara
als poderosos, encara que surti caríssim. Robar el foc als déus pot voler dir
robar-los part del poder. Recuperar
energies i capacitats. La comparació
amb el món i els moviments d’avui dia
és lliure i es dispara en moltes direccions. Alguns, des dels temps remots
de l’institut, anem donant voltes a les
diferents versions d’aquesta història
d’empoderament i rebel·lia, l’anomenat
mite prometeic. El cinema, l’art i la literatura no es cansen d’explicar que si
Prometeu gosa desafiar els déus, i d’alguna manera prendre’ls el lloc, és pel
desig que té de coneixement. La llum
i l’escalfor són bàsics per a l’evolució
dels humans, per això el foc és sagrat i
n’hi ha que en volen tenir tot el control,
abans i ara. Que la gent de les tribus
primitives havien de vetllar buscalls i
teies, un cop aconseguien encendre’ls,
per no deixar-los apagar mai més, també és una idea guapa. Sempre hi hem
viscut a la vora i, en canvi, ens carda
por, el foc. Perquè l’hem vist desbocat
massa sovint. Tenim a la memòria, molt
més vives que les xeres que tanta companyia feien a la cova dels avantpassats, moltes de les cremes accidentals o
provocades que ens han fet petit el cor:
xemeneies, cases, païsses, granges i, sobretot, boscos. L’encantament i la por
davant del foc els duem aferrats com
llagastes des de la nit dels temps. Ens
agrada el foc domesticat, el foc a terra
dels mesos freds, ens commouen les fogueres dels solsticis, i ens acolloneixen
els incendis. Aquests dies d’estiu eixut,
quan bufa l’aire reescalfat d’una tarda
que no s’acaba mai, quan la calitja torna grogós l’horitzó i se sent el xerricar
de cigales als rostolls, alguna cosa dins
nostre ens posa en alerta. Però també
sabem que vindrà l’hivern i necessitarem buscalls i teies, en el format que
sigui. Amb el permís del déus.//
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La modificació parcial del POUM de Sant Bartomeu
del Grau aixeca recels entre part del veïnat
Prop d’un centenar de persones participen en la xerrada informativa organitzada per l’Ajuntament
SANT BARTOMEU DEL GRAU
Per_ Carolina Font Usart

El Ple de l’Ajuntament de Sant Bartomeu va aprovar per unanimitat una
modificació puntual del POUM que
afectarà la zona de la fàbrica i el seu
entorn. Aquesta notícia, especialment
la part que afecta els pisos de Cal Simon, va aixecar recels entre part del
veïnat, que es va organitzar per recollir firmes que van adjuntar a l’al·
legació contra la modificació, que va
impulsar un veí del poble.
Davant el rebombori generat per
aquesta aprovació, l’Ajuntament va
convocar una reunió informativa pel
veïnat de Sant Bartomeu on van assistir un centenar de persones. En aquesta xerrada a més de l’alcalde, David
Puyol, també hi van intervenir l’arquitecte i urbanista, Pere Solà, i l’exconseller de la Generalitat i advocat que ha
assessorat l’Ajuntament en el procés,
Carles Mundó.
En un ambient de tensió, la xerrada va començar amb la intervenció
de l’alcalde de Sant Bartomeu, David
Puyol, que va defensar la decisió del
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Consistori d’actualitzar aquesta part
del POUM per tal de desbloquejar la
situació de les naus de la Fàbrica. Seguidament Solà i Mundó, van explicar
la part més tècnica i legal.
Tanmateix, el punt que més preocupa a una part del veïnat de Sant Bartomeu, i que més debat ha generat, és
la que afecta els pisos de Cal Simon.
Aquests són propietat d’Incasòl i el
POUM actual contempla que només
quedessin 40 pisos tots de protecció oficial. La modificació parcial del POUM
aprovada implica el manteniment dels
70 pisos actuals i, segons va explicar
David Puyol durant la trobada amb
els veïns, hi ha una empresa interessada a comprar els pisos i arreglar-los
per poder vendre’ls. Però aquest fet es
viu amb preocupació per part del veïnat de Sant Bartomeu, com molts van
manifestar, ja que temen que puguin
esdevenir un punt de conflictivitat. Un
veí va intervenir durant el debat argumentant que la modificació implica un
gran canvi en la política urbanística
del poble.
Els que també van viure amb sorpresa la notícia de la possible compra,
van ser les set famílies que viuen als

pisos de Cal Simon, que com van dir no
tenien cap mena d’informació per part
de la propietat, Incasòl. Les veïnes que
van assistir a la xerrada van posar de
manifest que són ells, que han viscut
tot aquest temps allà, els que han evitat que els pisos es degradessin encara
més. També van mostrar la seva sorpresa en veure com una part dels veïns
que va parlar durant reunió opinava
sobre el futur dels pisos sense tenir en
compte les persones que fa tants anys
que hi viuen. En aquest mateix sentit,
també va demanar a l’Ajuntament què
passarà amb totes les famílies si finalment els pisos s’arreglen i es venen. La
resposta va arribar de la mà de l’arquitecte Pere Solà, que els va dir que per
llei se’ls hi ha de garantir el reallotjament.
COM VA COMENÇAR TOT
L’actual POUM contempla que bona
part de les naus de l’antiga Puigneró
vagin a terra i al seu lloc s’hi construeixin 268 habitatges. Això es va aprovar
el 2010, però l’Ajuntament de llavors,
amb Miquel Colomer al capdavant, i la
propietat de les naus (Trumple Invest
S.L.) van firmar un conveni per deu

anys que permetia mantenir l’activitat
industrial a les naus.
El juliol del 2020 finalitzava el conveni, l’abril del mateix any la propietat de
les naus notificava a totes les empreses
que hi havia dins les mateixes que si
no s’arribava a un acord amb l’Ajuntament, haurien de marxar. Mentre presentava una proposta tècnica d’actuacions que segons la propietat calia fer
per mantenir les activitats.
Segons explicaven en el seu moment
fonts de Trumple Invest, l’abril del
2019 s’havien intentat posar en contacte amb l’anterior consistori, liderat per
Emili Benito. Les eleccions i el canvi
en l’executiu va fer que les negociacions
anessin més lentes del previst, i el maig
del 2020 Trumple Invest afirmava que
no contemplava cap rehabilitació integral de l’edifici si no s’assegurava una
modificació del POUM que en permetés mantenir l’activitat industrial. Dos
anys de negociacions i treballs tècnics,
han permès redactar una modificació
parcial del POUM que el ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat i
que ha de permetre desencallar, després de més de deu anys la situació de
les naus de l’antiga Puigneró.//
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MEDI AMBIENT

Més de 4.000 espècies
catalogades per l’Observatori
Ciutadà de la Biodiversitat

L’Urocerus augur, espècie número 4.000 de l’OCB// F: OCB Sant Martí

L’observatori Ciutadà de la Biodiversitat (OCB),
amb seu a Sant Martí d’Albars, ha catalogat fins a
la data més de 4.000 espècies diferents d’éssers vius.
Jordi Clavell és l’impulsor d’aquest projecte, que des
del seu inici fins ara ha aconseguit catalogar 4.053
espècies diferents, entre invertebrats, flora, fongs i
líquens, aus, mamífers, rèptils, etc. Unes de les últimes incorporacions a aquesta llista són un Urocerus
augur, un tipus de vespa de la fusta, i una Marmota
marmota, un dels rosegadors més grans d’Europa.
Jordi Clavell és l’encarregat d’aquest projecte que va
començar fa 7 anys. La majoria d’espècies que ha classificat són trobades a Sant Martí, però també d’altres
municipis de la comarca com Perafita, Lluçà, Alpens o
Sant Boi. A la pàgina web de l’OBC s’hi poden consultar totes les espècies classificades, però també altres
informacions d’interès sobre Sant Martí d’Albars.
Tothom qui vulgui pot col·laborar en el projecte.
Per fer-ho només cal pujar una fotografia de l’espècie
a la web de Biodiversitat Virtual, i allà un equip d’especialistes voluntaris identificaran la imatge per tal
que formi part del catàleg de l’OCB.// CFU
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Els Estelladors preparen la
30a Festa Bastonera després
d’un final de curs trepidant
El pròxim 24 de juliol, i coincidint amb la Fira
de Sant Jaume, la colla dels Bastoners Estelladors de Prats celebrarà el 30è aniversari de
la Festa Bastonera del poble i la 2a trobada de
colles de les comarques centrals. Hi participaran les colles de bastoners i bastoneres d’Artés,
Balsareny, les romanes de Barberà del Vallès,
Casc Antic de Barcelona, Cànoves, Castellbell
i el Vilar, Cerdanya, Moià, Peramola, PutXot
de Castellnou de Bages, Rajadell, Sabadell, Salou, Sant Jordi Agrupació Cultural del Bages de
Manresa, Santa Maria d’Oló, Taradell i Terrassa.
Per amenitzar la festa, també tindrà lloc un ball
folk amb música en directe amb el grup Eraball,
a 2/4 de 5 de la tarda als Jardins de Cal Bach.
Tot plegat serà després d’uns mesos moguts per
l’entitat, en què la colla ha ofert un curs als alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Castell del Quer.
Amb sessions d’una hora, cada dimecres del tercer trimestre, han après pas a pas a ballar, i el
8 de juny van celebrar el final del taller amb una
ballada conjunta amb músics de l’EMAL.
A més, durant l’última Trobada Nacional de
Bastoners celebrada a Salou, la Coordinadora de
Ball de Bastons de Catalunya va homenatjar sis
bastoners que fa anys que estan implicades en el
món bastoner, un dels quals va ser el president
dels Estelladors, Jordi Pujol Perernau, que fa més
de quaranta anys que és dels Estelladors de Prats
de Lluçanès.// Red.

COMERÇ

L’Obrim de Nit omple de
gent el centre de Prats

L’ambient a la plaça de l’esglèsia.// F: MARTÍ FONT - FOTOCONTRAST

L’Obrim de Nit és la festa del comerç local de Prats,
que omple el centre del poble de parades, activitats i
aquest any, com a novetat, molta màgia.
La festa, que va començar a la tarda es va allargar
fins passada la mitjanit, s’hi van poder veure espectacles de màgia de la mà del Fèlix Brunet i el Mag
Leandre. Els visitants van poder gaudir i provar molts
dels productes dels comerciants i botiguers pradencs,
fins i tot van poder provar un simulador de moto GP.
Una de les activitats tradicionals de l’Obrim de Nit
és la desfilada de moda d’estiu que fan conjuntament
les botigues de Prats, es va fer a la plaça Nova que
estava plena a vessar. Per acabar la festa no hi podia
faltar la música, que va anar a càrrec de Fabio Canu.
La Unió de Botiguers de Prats ha valorat molt positivament l’edició d’aquest any i les vendes que s’hi han
fet. Des de l’Ajuntament, que també valoren molt positivament l’esdeveniment, que es va tornar a celebrar
després de l’aturada dels últims dos anys a causa de la
pandèmia.// CFU

ESPORTS

14 de juliol de 2022

Sant Boi aposta pel sistema Porta a Porta

DE PEUS A TERRA

Sobremunt i Sant Agustí implementaran àrees d’aportació tancades
LLUÇANÈS
Per_ Redacció

Amb la finalització de la gestió
de l’empresa Recollida de Residus
d’Osona (RRO) s’ha aprovat al
Consell Comarcal d’Osona la licitació d’un nou servei de recollida
amb un preu base de 67 milions
d’euros per un període de 8 anys.
Els 11 municipis osonencs del Lluçanès hi continuaran participant.
Sant Boi de Lluçanès, Sant
Agustí de Lluçanès i Sobremunt
canviaran el model de recollida
amb la nova gestió. Tots tres municipis estan entre els cinc del
Lluçanès que generen més tones
de residus per habitant, juntament amb Perafita i Sant Martí
d’Albars. Sant Boi i Sobremunt,
a més a més, reciclen menys del
50% de residus que generen.
Sant Boi de Lluçanès és el cinquè
municipi en nombre d’habitants
del Lluçanès i el que té el pitjor
percentatge de recollida selectiva (42,94 % l’any 2020). Si bé les
darreres dades mostren que s’han
reduït les tones generades per habitant (de 596 tones l’any 2019 a
575 el 2020) el percentatge de reciclatge no millora suficientment.

Com explica Marc Parés, alcalde
de Sant Boi, és un canvi de model
que es va produint arreu “hi acabarem tots, així que ho entomem”.
Afegeix que tot just està en fase
d’estudi i que es preveu que s’iniciï
durant la tardor del 2023.
A Sant Agustí de Lluçanès i Sobremunt es realitzarà la recollida
a través d’àrees d’aportació tancades. L’any 2020 es van generar 970
tones i 782, respectivament; una
xifra molt superior a la mitjana del
Lluçanès, que no arriba a les 500
tones per habitant, però que s’explica pel reduït nombre d’habitants
d’aquests municipis. Com diu Laia
Serradell, regidora de Sobremunt,
han escollit aquest model perquè
és el més “viable”, tant a la pràctica com econòmicament. També
afegeix que han decidit que els residus de les cases de turisme rural
s’hauran de portar a l’àrea uns dies
determinats per dur-ne un control,
però pel que fa al veïnat, decidiran
conjuntament com ho posen a la
pràctica. Es podrà accedir a l’àrea
amb un codi o per Bluetooth, i l’espai estarà controlat amb càmeres
per evitar abocaments il·legals.
Serradell afegeix que els residus
orgànics els gestionarà l’Ajuntament fent compostatge comunitari.

OLOST I PRATS CONTROLARAN
EL RECICLATGE INDIVIDUALMENT
En els propers anys Olost i Prats
implementaran un model més estricte pel que fa al control de residus. Com explica Gil Salvans,
regidor olostenc, es repartiràn
uns nous cubells amb xip a cada
casa. Juntament amb un sistema
que portaràn els recollidors, es
tindràn les dades de quants cops i
de quina fracció es treu les escombraries. La finalitat d’aquest sistema, com diu, és que en un futur
proper els usuaris paguin per l’ús
i gestió dels seus residus una taxa
individualitzada.
Els altres municipis del Lluçanès tenen la voluntat de seguir,
ara per ara, amb l’actual sistema.
Perafita, per exemple, presenta
unes xifres amb 591 tones per
habitant i només el 44,34% de recollida selectiva. Al poble s’ha generat un debat sobre la recollida
de residus, a causa de la saturació
dels contenidors, en gran part a
causa de l’anomenat “turisme de
deixalles”. De moment, però, no
s’inclou cap mesura especial en el
nou servei. També, aquest passat
1 de juny, va fer un any que Sant
Feliu va implantar el sistema de
recollida Porta a Porta.//

Maria
MARMI AGUSTÍ

Soc compostaire
Des de fa divuit anys que faig compostatge per aprofitar les restes de menjar de casa.
Les tirem a dins un recipient que tenim a
baix i quan està ple, passats sis mesos, en
traiem adob (matèria orgànica). Vaig començar amb un compostador comprat al Lidl,
de plàstic i negre; tenia poca gràcia, o gens,
però estava de promoció. Passat el temps,
vaig construir un “reactor”, amb tapa, fet
amb palets vells, martell i picades als dits,
moltes hores de feina, amb cantons mal acabats, mides mal preses, que tot ell trontolla,
però s’aguanta ben dret. És un compostador
rústic i integrat a l’ambient de poble. Realment és un transformador d’energia, tantes
restes orgàniques li dones, tantes se’n cruspeix. És un sistema digestiu silenciós i allà
dintre hi passen coses carregades d’intenció,
tot gràcies a l’entramat de vida que hi ha i
que, a poc a poc, va transformant les restes
de menjar en nous nutrients per a les plantes. Els manuals de compostatge diuen que
s’obté compost amb proporció d’1:10, és a dir,
que per cada 10 kg de sobres orgàniques de
la cuina, en surt 1 kg de matèria orgànica
a punt per posar a l’hort. O dit d’una altra
manera; de tot el què hi incorpores, en recuperaràs una desena part. Trec compost. Molt
compost. Potser 20 galledes l’any. Es crea a
casa i es queda a casa. Hi ha experts que diuen que el mal de les terres de cultiu és que
hi falta matèria orgànica, matèria orgànica i
matèria orgànica.
Encara no parlem de compostatge en les
converses de cada dia i això que és una forma
d’energia autònoma, un recurs renovable,
aprofitable directament. El compostatge no
és un tema suculent malgrat que està lliure d’impostos i estalvia molts mals moderns
com ara bosses de plàstic, temps, transport,
fums i calerons. S’estableix un cicle d’energia, un estalvi de gasos efecte hivernacle, una
captura de carboni que retorna a la terra, un
gairebé de la granja a la taula sense sortir
de casa, a priori, fàcil d’aconseguir i sense inversió. Dic jo, que si algú es vol engrescar, la
natura ho posa fàcil. Té tantes obertures per
falta de destresa en la construcció que és un
generador de biodiversitat amb un microclima propi. S’ha de veure. Sovint és justament
la imperfecció la que genera oportunitats per
totes les formes de vida.
Hi ha un ocell petitíssim, el caragolet,
chochín en castellà, Troglodytes troglodytes
el seu nom científic, de cant apoteòsic, que
prou hi coneix el camí i petit com és, cap dins
a alimentar-se de mosquits. El dia 22 de juny
és el dia mundial del sòl i la terra fèrtil. Una
bona manera de fer honor a aquest dia és
provar de fer compost, perquè allà on neix
una llavor, sempre hi haurà esperança.//
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Obrim de Nit,
obrim la ment
Montse Boladeres Bach
Candidata a alcaldessa per ERC Prats
Per fi es va poder celebrar amb normalitat un esdeveniment important com l’OBRIM DE NIT. Una
efemèride consolidada al calendari local de Prats de
Lluçanès que va néixer amb l’objectiu de promocionar el comerç local, en una iniciativa conjunta entre Ajuntament i Unió de Botiguers, amb la plena
implicació d’ambdues institucions. A més, permet
convertir un dissabte a la tarda i vespre normal en
un dissabte extraordinari, una franja horària prou
complicada pel comerç a Prats.
Així les coses, volem posar de relleu que no tot és
culpa de la COVID. Cal iniciativa, pla, estratègia.
Sabem que l’Ajuntament no resoldrà tots els reptes
que té el comerç de Prats, però ha de fer tot el possible per a fer-ho. Ser al costat de comerços i qui els
fa possibles. Per això calen iniciatives com aquesta,
però cal més.
Cal una planificació global, pensada, oberta, participada i en el marc d’un Pla de reactivació econòmica. No calen bolets esporàdics o una acció del
qui dia passa any empeny; tampoc hi ha espai a la
improvisació. L’Obrim de Nit no s’ha de fer perquè
toca o per poder dir que s’ha fet. L’Obrim de nit només té sentit si promociona tot el comerç local, si
aconsegueix implicar a tot el comerç local de forma
activa i li dona sentit.
És necessària una reflexió profunda, i una mirada
ampla i oberta, pensant en la globalitat. Ho farem.//

FORMACIÓ

4a edició de curs d’elaboració
de formatges al Lluçanès

Presentació de la formació.// F: @CONS_LLUCANES

En el marc de la Universitat d’Estiu de la UVic UCC s’ha realitzat la 4a edició del curs d’elaboració
de formatges a la formatgeria col·lectiva d’Alpens i
obrador comunitari del Lluçanès.
El curs, de 16 hores de formació, es va fer entre el
4 i el 6 de juliol a Alpens i hi van participar 12 persones que volien iniciar-se en el món de l’elaboració
de formatges, fos per plaer o per una voluntat més
professionalitzadora.
El curs està pensat per combinar teoria i pràctica, i explica des del maneig d’ingredients, fins a les
diferents tecnologies d’elaboració, com la quallada
làctica, l’enzimàtica i el recuit com a producte fresc.
L’últim dia de curs l’alumnat va visitar Formatges
Lluçà, de la granja de cabres a l’obrador, per acabar
van poder tastar els seus productes.
El curs compte, també, amb el suport de l’Ajuntament d’Alpens i l’empresa de Sant Feliu Lactotex.//
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Gil Membrado s’emporta una segona
posició en un Campionat europeu júnior
El jove pilot d’Olost competirà en una prova puntuable pel Mundial de ral·lis
OLOST
Per_ Jordi Borralleras Estruch

El pilot olostenc Gil Membrado ha aconseguit, el cap de setmana del 2 i 3 de juliol, pujar al
podi en un Campionat Europeu.
Ho ha fet al Ral·li de Letònia,
el mateix on fa un any – amb
llavors només tretze anys – es
va convertir en el pilot espanyol més jove en participar en
aquesta especialitat. L’olostenc,
que va fer parella amb el conegut copilot canari Rogelio Peñate, continua sumant fites al seu
precoç palmarès i es prepara per
afegir-hi un nou rècord. I és que
la setmana vinent, Membrado participarà al Ral·li d’Estònia, que acull també una prova
del World Rally Chamionship
(WRC). És per això que durant
dos dies Membrado correrà els

Rogelio Peñate i Gil Membrado al podi de Letònia .// F: MEMBRADO.NET

mateixos trams i recorregut
que ho faran també els pilots de
més nivell mundial, el primer
pas per complir un somni quan
l’edat li ho permeti. “Continuaré treballant de valent aquesta
setmana per preparar al cent
per cent el Ral·li d’Estònia, em
fa moltíssima il·lusió poder debutar ja al Mundial”, explica
el jove d’Olost. Gil Membrado

competeix amb el suport tant de
la Federació Espanyola com de
la Catalana d’automobilisme, i
també del RACC, que li permeten combinar els estudis amb
la preparació i la competició.
Des d’aquesta temporada córrer amb un Ford Fiesta Rally4,
un cotxe de 200 cavalls, i amb
l’equip ASRT que, precisament,
té la seva base a Letònia.//

OBRES

S’acaben les obres de la nova rotonda
del passeig de Sant Bartomeu del Grau
SANT BARTOMEU DEL GRAU
Per_ Carolina Font Usart

La rotonda situada al passeig
del Grau, a l’entrada de Sant
Bartomeu venint de Vic, es va
obrir al trànsit a finals del mes
de juny, vuit mesos després que
comencessin les obres de construcció.
La inauguració oficial es farà
el dimarts 26 de juliol a la tarda i hi assistirà el Sr. Pere Pons,
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona,
així com altres tècnics del mateix ens. L’obra s’havia d’executar en un termini màxim de 6
mesos, però problemes durant la
construcció van obligar a replan-

La nova rotonda.// F: CAROLINA FONT USART

tejar part del projecte, que finalment s’ha dut a terme en vuit
mesos. La construcció de la rotonda ha obligat a tallar la BV4601 durant tot aquest temps,
desviant el transit per carrer
Llevat. Acabades les obres de la

Pots enviar articles
d’opinió i cartes a:
larellallucanes@gmail.com

rotonda, des de Diputació han
començat a enquitranar de nou
part d’aquest carrer.
Pel què fa al pressupost, s’havia adjudicat per un total de
312.667,7 €, que ha pagat la Diputació de Barcelona.//

LaRella tornarà a sortir
el dijous 4 d’agost

ESPORTS

14 de juliol de 2022

Els Jaume Puig lideren de nou la lliga
seguits de prop pels Rocaguinarda

El Lluçanès es Mulla
per l’esclerosi

La tercera i quarta jornada sacsegen la taula de dalt a baix
CLASSIFICACIÓ DEL XVI CAMPIONAT DE BITLLES DEL LLUÇANÈS
EQUIP

3a jornada

4a jornada

TOTAL

P

B

P

B

P

B

1

JAUME PUIG, Perafita

612

34

681

48

2658

191

2

ROCAGUINARDA, Oristà

670

46

589

34

2656

187

3

MAI TIPS, La Torre

716

55

623

42

2631

191

4

ESTANYENCS B

610

40

695

53

2591

177

5

SONA QUE TRONA, Santa Eulàlia

583

35

671

49

2583

183

6

ELS BITLLAJUVI, La Torre

647

44

671

50

2583

183

7

SANT FELIU A

653

48

625

40

2542

169

8

ESTANYENCS A

591

37

613

42

2522

172

9

LES PARRES, Olost

597

39

671

50

2467

167

10 ELS IL·LUMINATS de St. Bartomeu

572

36

607

43

2393

161

11 ELS APRENENTS, Sant Bartomeu

591

40

608

42

2289

151

12

REVIFALLES, Olost

625

47

590

40

2230

152

13

CORA, Oristà

506

31

488

26

2219

147

570

35

493

30

2125

132

14 SANT FELIU B
LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

La tercera jornada del campionat es va jugar el diumenge 3 de
juliol a Perafita, que estaven de
Festa Major, i l’equip local ho va
patir a les seves pells. Els Jaume
Puig, que en les dues primeres jornades havien estat entre els tres
primers equips, van acabar a la
sisena posició. Per davant seu, van
destacar els 716 punts i 55 bitlles
que van aconseguir els Mai Tips
de la Torre, que van passar d’ocu-

par la cinquena posició de la taula
a ser els capdavanters. Darrere
seu, els Rocaguinarda d’Oristà que
estan tenint una temporada molt
regular, sempre a les primeres posicions de la taula. Però sens dubte
els grans vencedors de la 3a jornada van ser els Revifalles d’Olost,
que van fer honor al seu nom passant de la 14a a la 5 posició.
La quarta jornada, disputada el
passat diumenge a Sant Bartomeu
del Grau, va tornar a capgirar tota
la taula. Els Jaume Puig, ara ja
sense el cansament de la Festa
Major, van remuntar i de nou es

van situar al capdamunt de la taula amb 2658 punts i 191 bitlles,
una posició que no ocupaven des
de la primera jornada. Els Rocaguinarda, però els hi trepitgen els
talons amb 2656 punts i 187 bitlles. Els Mai Tips de la Torre són
els tercers i darrere seu hi trobem
els Estanyencs B.
Quan queden només 3 jornades
per acabar el campionat, no hi ha
res decidit i veient com han anat
les quatre darreres, tot és possible.
Aquest diumenge la jornada serà
a la Torre, el 24 a Oristà i la final
serà el 31 de juliol a Olost.//

Salt conjunt a les 12 del migdia a Olost. // F: AJ OLOST

El Mulla’t a la piscina de Sant Boi.// F: AJ SANT BOI

PÀDEL

Neix el SOS, un torneig de padel comarcal

A la piscina de Sant Bartomeu també es van mullar.// F: AJ SBG

LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch

Aquest cap de setmana comença la primera edició del torneig de
pàdel SOS a les pistes del Lluçanès, una competició que ha aglutinat els tornejos de pàdel que se
celebraven en diferents pobles
de la comarca durant les festes
majors per tal d’organitzar-ne un
d’únic. La proposta, recolzada pel
Consorci, compte amb la participació dels ajuntaments d’Olost,
Sant Bartomeu i Sant Boi, els
tres pobles que acolliran els diferents partits. Des d’aquest cap de
setmana i fins a mitjans d’agost
es jugarà la lligueta. A partir del
18 d’agost començaran les fases

Sopar a la fresca per l’aniversari del Pàdel a Olost.// F: MERY TRIGO

finals, que es jugaran també als
tres pobles i es faran coincidir
amb les festes majors de cadascun d’ells. Unificar les diferents
competicions també ha permès
una millora de la qualitat dels
premis, de manera que els primers classificats s’emportaran
unes entrades per veure els mi-

llors jugadors del món al World
Padel Tour, mentre que la segona parella rebrà un val de 40 euros per gastar en un menú.
Per altra banda, aquest passat cap de setmana va finalitzar
el torneig del 5è aniversari de les
pistes d’Olost. Es va celebrar amb
un sopar i música a la fresca.//

Venda de material a Sant Martí durant la celebració
veïnal de Sant Cristòfol.// F: AJ SMA

Un any més el Lluçanès s’ha acollit a la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, que
s’ha celebrat a tot Catalunya aquest passat
cap de setmana. Es van fer actes a les piscines
municipals i també altres actes als municipis
per vendre material per aconseguir fons per la
Fundació.// PAT
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JULIOL

DIUMENGE 17 DE 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.

ALPENS_ FESTIVAL ITINERA: Miliu Calabuch - Rumba catalana. A la 1 del migdia
al Casino.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ EXPOSICIÓ DE
PINTURA de Jesús Insa Rufach, composicions simbòliques i abstractes al voltant
del procés català i la bellesa de la Seu Vella 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 Sociats. EXPOSICIÓ DE MARINA INIESTA, a
l’Espai Rocaguinarda.
SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ DE
MONTSERRAT ABELLÓ, a la biblioteca
Sant Pere Almató.

DIVENDRES 15 DE JULIOL

LA TORRE D’ORISTÀ_ CAMPIONAT DE
BITLLES catalanes del Lluçanès, a les 6
de la tarda.

DIMARTS 19 DE JULIOL
OLOST_ GRUP D’ESTUDIS DE PLANTES
DE L’ENTORN. Tintures i elixirs, l’art de
transformar les plantes. A 2/4 de 7 de la
tarda a la Biblioteca.

DIJOUS 21 DE JULIOL
PRATS DE LLUÇANÈS_ 4T PASSI DEL DOCUMENTAL “UNA GENERACIÓ DE SILENCI. LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A PRATS
DE LLUÇANÈS”, amb les autores Roser
Reixach, Anna Gorchs i Pep Pujol. A 2/4
de 10 del vespre a la sala d’actes de l’Espai.

DIVENDRES 22 DE JULIOL

SANT FELIU SASSERRA_ FESTIVAL CANTILAFONT, amb Mar Pujol, Julie Bergez i
Albert Pla, a partir de 2/4 de 8 del vespre.
PRATS DE LLUÇANÈS_ ENCANTS DEL MÓN,
cantada final, a les 8 del vespre als jardins de Cal Bach.

DISSABTE 16 DE JULIOL
SANT FELIU SASSERRA_ FESTIVAL CANTILAFONT, amb Carla, Cia delá Praká,
Anna Andreu, Alice Rendé, Manel, Boye
i Ivana Ray Singh DJ, a partir de les 6 de
la tarda.
PRATS DE LLUÇANÈS_ ACTE D’ENTREGA
DELS PREMIS A LA INNOVACIÓ RURAL del
Lluçanès. A la 1 del migdia a Cal Bach.

PERAFITA_ TROBADA D’ESCRIPTORS, IL·
LUSTRADORS, LLETRAFERITS I AMANTS
DELS LLIBRES. De les 9 del matí a la 1 del
migdia al parc de la Font Nova.
OLOST_ NITS TREMENDES. CONCERT POÈTIC AMB RIUH_HUIR I OLZA OLZETA. A
partir de les 10 de la nit al pati del Centre
Cívic.
PRATS DE LLUÇANÈS_ INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ “BIEN PUEDA” d’Anna Blaqué i Plana, a les 8 de la tarda a la Sala
Cal Bach. LLIURAMENT DEL 24È PREMI
DOCTOR GRAU I GALA LÍRICA a la fresca
amb Helena Ressurreiçäo i Josep Buforn,
a partir de les 9 del vespre als Jardins de
Cal Bach.

LA VINYETA, per Adrià Davins Cornellas

ALBOQUERS_ FESTA MAJOR de Sant Jaume. Missa de festa major i pica-pica ameORISTÀ_ CONCERT D’ESTIU amb Elena nitzat amb música d’acordió, a partir de
Gadel i Carlos Montfort, a partir de les 7 2/4 de 6 de la tarda.
de la tarda a Vilasendra.

DISSABTE 23 DE JULIOL

DIVENDRES 29 DE JULIOL

PRATS DE LLUÇANÈS_ SORTIDA FAMILIAR
PER L’ENTORN i esmorzar saludable. Sortida a les 8 del matí al Passeig. TORNEIG
D’ESCACS INFANTIL, a 2/4 de 6 de la tarda al Passeig. REPARTIMENT DELS PREMIS DEL 10È CONCURS DE FOTOGRAFIA
d’Instagram de les Festes de Sant Joan i
els Elois, a les 8 del vespre a Cal Bach.
TASTAQMARCA, MOSTRA GASTRONÒMICA DEL LLUÇANÈS, a partir de les 8 del
vespre als jardins de Cal Bach. CONCERT
AMB SICUTA, a 2/4 de 12 als jardins de
Cal Bach.

DIUMENGE 24 DE JULIOL
PRATS DE LLUÇANÈS_ FIRA DE SANT JAUME. FIRAIRES, ELABORADORS, PRODUCTORS DEL TERRITORI, MERCAT SETMANAL I BOTIGUES AL CARRER, durant tot
el matí. TROBADA DE MOTOS ANTIGUES
I COTXES CLÀSSICS, a les 8 del matí al
Polígon. EXPOSICIÓ DE MOTOS ANTIGUES, a les 12 del migdia a la plaça Nova.
30A FESTA BASTONERA I 2A TROBADA DE
COMARQUES CENTRALS, durant el matí.
ACONSEGUIM 100 LITRES DE LLET pel Rebost del Lluçanès, a la parada de l’oficina de turisme. BALL FOLK AMB ERABALL,
a 2/4 de 5 de la tarda als jardins de Cal
Bach. ESPECTACLE DE CIRC “MIRA’T”, de
la companyia Circ Pànic, a les 7 de la tarda a la plaça Vella.
ORISTÀ_ CAMPIONAT DE BITLLES catalanes del Lluçanès, a les 6 de la tarda.
SANT BOI DE LLUÇANÈS_ DIA DE LA PARRÒQUIA. Concurs de dibuix, al matí. Xocolatada i jocs de cucanya, a la tarda a la
plaça Nova.

OLOST_ CLUB DE LECTURA: Color de llet
de Nell Leyshon, a les 7 de la tarda al
Centre Cívic.

DISSABTE 30 DE JULIOL
OLOST_ SOPAR JAZZ a càrrec de Lluís Coloma i Agustí Mas i la Fonda Sala. A partir de les 9 del vespre a la plaça Major.

DIUMENGE 31 DE JULIOL
OLOST_ FINAL DEL XVI TORNEIG DE BITLLES CATALANES del Lluçanès. A les 6 de
la tarda al camp de futbol.
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DIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈS
1_ASSESSORAMENT: gestories, advocats,
assegurances.
2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIES:
agropecuària, jardineria, veterinaris, etòlegs,
treballs forestals, fustes·mobles, energies.
3_INFORMÀTICA
4_MECÀNICS

1_ASSESSORAMENT
GESTORIA · ADVOCATS

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

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

2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIA
AGROPECUÀRIA

VETERINARI

E. RENOVABLE

JARDINERIA

TREBALLS FORESTALS

ASSEGURANCES
FUSTES · MOBLES

3_INFORMÀTICA

ETÒLEG

COMBUSTIBLE

4_MECÀNICS

5_OBRES
CONSTRUCTORS I PINTORS

6_INSTAL·LACIONS

GRUES, EXCAVACIÓ I GRAVES

7_ESCURA-XEMENEIES

8_SALUT
TRACTAMENTS

DENTISTES

DIETÈTICA

FARMÀCIA
ÒPTICA

9_RESTAURANTS·BARS·HOSTALS
ALPENS

LA TORRE

LLUÇÀ

OLOST

SANT AGUSTÍ

LA QUAR

SOBREMUNT

PERAFITA

SANTA CREU

STA EULÀLIA

SANT BOI

SANT BARTOMEU

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

650 35 62 99
Sobremunt

PRATS DE LLUÇANÈS

CELEBRACIONS

10_ALIMENTACIÓ
CARNISSERIES

SUPERMERCATS

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI
CANSALADER - XARCUTER

MENJAR PER EMPORTAR

FORMATGES

11_BELLESA
PERRUQUERIA

ESTÈTICA

12_ALTRES SERVEIS
AUTO ESCOLA

FUNERÀRIA

TINTORERIA

FOTOGRAFIA

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

ENCANTS

ES VEN
» 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)

ES BUSCA
» ESTUDIANT per compartir pis a Barcelona, 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)

» 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 convenir. Contacte: pacazobenitezmauri@
gmail.com (R528/06)
» MOBLES I ELECTRODOMÈSTICS PER MUDANÇA: còmoda antiga, prestatgeria de
fusta, taquilló, sofà 2 places, taula menjador 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 petits electrodomèstics (torradora, planxa,
calefactor, etc.). Per a més informació i
preus, contacteu. T.: 617 583 732 o 692
635 354. (R529/02)

ES REGALA
» CADIRETA portabebès per a bicicleta
(marca Hamax) i altres articles de puericultura. T.: 680 224 087 (R530/01)

RESIDÈNCIA

NETEJA

ES LLOGA

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

» 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)

NOU AL
DIRECTORI!

De 9 a 20:30h

De 20:30 a 9h

15 dv

OLOST

YLLA-CATALÀ

16 ds

F. TANYÀ - VIC

TANYÀ

17 dg

F. VILAPLANA - VIC

VILAPLANA

18 dl

ST. BARTOMEU

FARGAS

19 dt

OLOST

EURAS

20 dc

PRATS

ATLÀNTIDA

21 dj

ST. BARTOMEU

PORTAL DE QUERALT

22 dv

OLOST

YLLA-CATALÀ

23 ds

F. TANYÀ - VIC

TANYÀ

24 dg

F. VILAPLANA - VIC

VILAPLANA

25 dl

PRATS

ATLÀNTIDA

26 dt

OLOST

PORTAL DE QUERALT

27 dc

PRATS

YLLA - CATALÀ

28 dj

ST. BARTOMEU

TANYÀ

29 dv

OLOST

VILAPLANA

30 ds

F. FARGAS - VIC

FARGAS

31 dg

F. EURAS - VIC

EURAS

1

dl

SANT BARTOMEU

YLLA-CATALÀ

2

dt

OLOST

TANYÀ

3

dc

PRATS

VILAPLANA

4

dj

ST. BARTOMEU

YLLÀ-CATALÀ

EL TROBARÀS A LA
SECCIÓ 9, A BARS,
RESTAURANTS I
HOSTELERIA

EL TEMPS

14 de juliol de 2022

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 29 de juny al 12 de juliol

Espectre de Broken aentre boirines, vist des del Santuari dels MuntS.// F: JOSEP MARTÍNEZ CASTRO

OLOST
TEMPERATURA MÀXIMA

Cº

ORISTÀ_ 12 de juliol

38.5

TEMPERATURA MÍNIMA

Cº
10.0

ORISTÀ_ 8 de juliol

PLUJA ACUMULADA

L.

OLOST

3.8

PRATS

7.0

SANT BOI

8.6

ORISTÀ

2.0

ALPENS

4.6

DIA

Màx.

PRATS
l/m2

Min.

Les cabretes de l’albada que omplien el cel a Sant Bartomeu del Grau .//F: EMILI VILAMALA

Màx.

Min.

SANT BOI
l/m2

Màx.

Min.

ORISTÀ
l/m2

Màx.

Min.

ALPENS
l/m2

Màx.

l/m2

Min.

29
30
1

31.6 10.8
30.4 13.8
30.2 13.5

1.0
0.2
0.6

30.7 12.2
28.9 16.2
28.9 14.4

0.0
0.0
1.0

29.4 13.8
28.3 16.6
28.3 13.8

0.0
0.0
3.0

33.0 11.2 0.0 28.8 13.7
31.2 16.0 2.0 28.0 16.0
30.4 16.2 Inp. 27.8 14.2

0.0
0.0
0.0

2

34.4 11.4

0.0

33.7 12.7

0.0

32.4 14.0

0.0

34.7 13.8

s/d

s/d

36.9
35.4
34.8
29.3
32.5
35.1
34.9
35.2
35.6
37.0

0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

36.0
34.6
34.1
28.2
31.1
33.6
33.6
34.8
34.5
36.1

0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

34.9
33.7
33.0
27.7
29.5
32.3
32.2
33.6
33.1
34.8

0.0
0.0
0.0
5.4
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

38.2
36.6
36.0
29.3
33.0
35.0
35.4
36.5
37.0
38.5

14.0 Inp. s/d s/d
16.4 0.0 s/d s/d
15.0 Inp. s/d s/d
17.8 Inp. 27.8 16.3
17.2 0.0 30.3 14.6
10.0 0.0 33.2 15.2
14.0 0.0 32.7 16.6
15.1 0.0 33.8 16.8
16.5 0.0 s/d s/d
17.4 0.0 34.9 18.7

s/d
s/d
s/d
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
s/d
0.0

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14.1
14.9
14.7
17.3
14.6
10.1
13.1
14.3
14.0
14.5

15.6
16.4
16.2
17.4
16.1
12.5
14.2
16.0
15.9
16.2

17.4
18.4
17.3
17.7
15.6
15.2
16.3
17.4
18.3
18.7

0.0

s/d

EL RACÓ DE LA FEINA
BUSCO FEINA

OFEREIXO FEINA

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

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

> 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)

> 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 llarga. T.: 687 08 30 81 (R529/05)

> CAMBRER/A amb experiència demostrable
pel mes d’agost. 2 dies de festa setmanals.
Interessats/ades, passeu per les piscines de
Sant Feliu Sasserra qualsevol tarda entre setmana (R530/02)
> VENEDOR/A per a fires i mercats ambulants. Jornada completa amb contracte indefinit. Horari de matins de dimecres a diumenge. Possibilitat de recorregut dins l’empresa.
Imprescindible permís de conduir B. Enviar
CV A embotits@boschicasals.cat. Per més informació: T.: 639 90 64 66. (R527/04)
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