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NOTÍCIESL’ÀLBUM

Tast de cerveses Kibus i formatge Reixagó.// F: AJ OLOSTConcert al pati del Centre Cívic.// F: AJ OLOST

Acutació del màgic Jordi// F: AJ OLOSTEl duet Riuh_Huir va tancar el festival.// F: AJ OLOST

Les Nits Tremendes d’Olost, organitzades pel 
Centre Cívic, han esdevingut una cita de les nits 
de divendres del mes de juliol. La primera nit d’en-
guany va ser una sessió de cinema, amb la projec-
ció de Shaolin Pirates, en versió original. Aquest 
film està protagonitzat per Fan Siu-Wong i Hung 
Yan-Yan, dos dels noms més aclamats en el cinema 
d’arts marcials de Hong Kong.

Els protagonistes de la segona nit tremenda van 
ser els formatges de Reixagó i les cerveses Kibus, 
que es van unir per delectar els assistents amb la 
combinació dels seus productes. En acabar, el màgic 
Jordi va omplir de màgia la resta de la vetllada.

La darrera nit tremenda la van protagonitzar el 
duet Riuh_Huir, que van oferir el concert poètic que 
va tancar les Nits Tremendes d’aquest any.// CFU

Èxit de participació a 
les Nits Tremendes

Trobada de motos clàssiques durant la fira.// F: AJ PRATSEl TastaQmarca omple els jardins de l’antiga Farmàcia.// F: AJ PRATS

Ballada de les colles participants a la trobada bastonera.// F: AJ PRATSEl carrer Major de Prats ple de gent i parades.// F: AJ PRATS

De mica en mica, tot va tornant. Les festes majors, les 
fires i els actes multitudinaris que guarneixen el Lluça-
nès d’ambient, música i festa ja fa algunes setmanes que 
omplen programes i cartells. I, així, també ho ha fet la 
fira de Sant Jaume de Prats. Va ser el passat diumenge 
24 de juliol, tot i que el dissabte ja es va poder recuperar 
el tast gastronòmic TastaQmarca, que enguany es va 
traslladar del Passeig als jardins de l’antiga Farmàcia. 
D’entre tots els tastos de l’hostaleria de la comarca, els 
assistents van escollir el melós de vedella amb ratafia i 
poma àcida de la Fonda Sala com el millor. El diumen-
ge, una seixantena d’artesans, firaires i entitats van 
protagonitzar la jornada al costat d’una quinzena de co-
lles bastoneres, que van celebrar la 30a festa bastonera. 
Des del consistori, amb Josep Vilà al capdavant de la 
regidoria de fires, valoren molt positivament la tornada 
de la fira i el tast gastronòmic i asseguren que han po-
gut “recuperar tota la seva essència”.//JBE

Menjar, música i 
artesania tornen a Prats

També es van poder escoltar cançons.// Recitals i lectures van acompanyar tota la vetllada.//

Autors firmant i explicant la seva obra.//Fullejant la parada de la Núria, amb llibres de vell.//

L’any 2020 l’adveniment de la pandèmia va 
obligar a suspendre la festivitat de Sant Jordi. Al 
juliol del mateix any, quan semblava que el vi-
rus donava una treva, el gremi de llibreters va 
convidar a celebrar el Sant Jordi, en un temps 
atípic. Amb aquesta avinentesa, va sorgir a Pera-
fita la primera trobada d’escriptors, il·lustradors 
i lletraferits en general. Aquella feta es va repetir 
l’any 2021, també el juliol, i enguany, el passat 
divendres 22 de juliol, ja se’n va celebrar la 3a 
edició. La trobada es va fer en un nou emplaça-
ment, al parc de la Font Nova de Perafita. Durant 
el matí, s’hi podien trobar parades de llibres dels 
autors presents, llibres de 2a mà, i sentir a recitar 
els autors lluçanesos que van acostar-se a l’agra-
dable trobada de lletraferits de Perafita.// PAT

3a trobada de 
lletraferits a Perafita
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El pantà d’Olost sec, en un dels seus trams finals, aquest dimecres.// F: POL ASENSI

NOTÍCIESNOTÍCIES

Primeres mesures per la sequera al Lluçanès

La situació de sequera que es-
tem patint ha portat a l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) a de-
clarar l’estat d’alerta per sequera 
a diferents conques de Catalunya, 
entre les quals hi ha la capçalera 
del Ter i el mig Llobregat, de les 
que formen part els diferents po-
bles del Lluçanès. Des del passat 
dimarts 26 de juliol tots els muni-
cipis de la comarca estan en alerta 
per sequera i cal respectar un se-
guit de mesures per reduir el con-
sum d’aigua, ja que el volum total 
permès per municipi és de 250 li-
tres/ habitant per dia, incloent-hi 
tots els usos: domèstics, munici-
pals, industrials, de lleure, etc.

Per tal de reduir el consum s’han 
imposat mesures com per exemple 
la limitació horària del reg a zones 
verdes i jardins, que ha de fer-se 
entre les 8 del vespre i les 8 del 
matí, i amb una limitació de dos 
dies setmana pels jardins privats. 
Es limita la neteja de vehicles als 
establiments comercials que s’hi 
dediquen i fora d’ells només és per-
mesa la neteja de miralls, vidres, 
llums i el que sigui necessari per 
mantenir la seguretat. En el cas 
de piscines només està permès re-
omplir-les per garantir la qualitat 
sanitària i la quantitat necessària 
per reposar les pèrdues per evapo-
ració. I queda prohibit als particu-
lars la neteja de façanes, carrers i 
similars amb mànegues d’aigua, 
així com l’ompliment total o parci-
al de fonts ornamentals.

LES RESERVES DE LA BASSA DE 
MERLÈS ESTAN PER SOTA DEL 22%

A partir d’aquesta setmana, i fins 
que la situació no millori, l’ACA ha 
aprovat portar aigua amb cami-
ons cisterna des del Llobregat cap 
a la bassa de Merlès, per abastir 
els municipis de la Mancomunitat 
d’Aigües de Merlès.

A principis d’aquesta setmana 
les reserves de la bassa estaven 
per sota del 22% i segons explica 
Jordi Bruch, president de la Man-
comunitat d’aigües i alcalde de 
Prats de Lluçanès, “teníem aigua 
per quinze dies”. L’autorització que 
dilluns va firmar l’ACA per portar 
aigua amb camions cisterna del 
Llobregat cap a la bassa, permet 
garantir el subministrament d’ai-
gua als abonats sense haver de fet 
talls de subministrament. A més, 
les pluges dels últimes dies han 
permès tornar a captar aigua de la 
Riera per omplir la bassa. 

La Mancomunitat d’Aigües de 

LLUÇANÈS 
Per_ Carolina Font Usart

Merlès abasteix els municipis de 
Santa Maria de Merlès, Prats de 
Lluçanès, Sant Feliu Sasserra i 
Oristà, a més de Sagàs i Gaià, do-
nant servei a unes 4.000 persones. 
Habitualment el consum gira en-
torn els 2.200 m3 diaris, però amb 
les limitacions de l’ACA aprova-
des pels diferents ajuntaments el 
consum s’ha ja s’ha reduït fins als 
1.700 m3.

Una altra part de la població del 
Lluçanès capta l’aigua dels Pous 
de Vilaseca, ubicats a Sant Bar-
tomeu del Grau i que abasteixen 
unes 3.400 persones repartides 
entre set municipis. Aquests for-
men part de la xarxa Lluçanès i 
és gestionada per Aigües Osona. 
Fins a l’aplicació de les restricci-
ons s’extreia dels Pous un màxim 
de 1.100 m³ diaris, que s’han redu-
ït amb les restriccions seguint la 
tònica global.

Un dels grans dubtes és sa-
ber què passarà en un futur amb 
aquests pous, ja que segons un 
estudi hidrològic fet pel Consell 
Comarcal d’Osona la capacitat de 
recàrrega dels pous de Vilaseca és 
limitada, però no tenen cap certe-
sa del comportament dels pous a 
tanta profunditat. Actualment els 
pous capten aigua a uns 220 me-
tres i fins ara el nivell s’ha mantin-
gut estable malgrat les extraccions 
més elevades d’aquest estiu.

PORTADES D’AIGUA COM A 
SOLUCIÓ AL DESABASTAMENT

La preocupació per la manca 
d’aigua ha portat a les diferents 
administracions a buscar soluci-
ons, que al Lluçanès passen per 
la portada d’aigua des de les dife-
rents conques. En el cas dels pous 
de Vilaseca l’ACA ha autoritzat la 
portada d’aigua des del Ter, una 
obra que està pressupostada amb 
5.456.871 euros. L’ACA finançarà 
un 71% de l’obra i a resta l’hauran 

de pagar els set ajuntaments que 
capten aigua dels pous de Vilaseca 
i Oristà, que s’ha sumat al projecte 
de la portada d’aigua, tal com vam 
informar a LaRella 525.

Segons l’ACA aquestes obres 
han d’estar enllestides a principis 
del 2026 i serviran per comple-
mentar el cabal que s’extreu dels 
pous de Vilaseca. Serà cada muni-
cipi qui determinarà la quantitat 
d’aigua que necessiti segons els 
seus recursos i necessitats.

El cabal màxim que podria arri-
bar a transportar aquesta conne-
xió és de 2.250 metres cúbics al dia 
si fos necessari, el doble del que 
avui en dia es capta als pous de 
Vilaseca. Des del Consell Comar-
cal d’Osona remarquen que el dis-
seny està fet pensant en supòsits 
extrems, no perquè aquest sigui el 
cabal subministrat habitualment.

Pel que fa als municipis que 
s’abasteixen a través de la Manco-
munitat d’aigües de Merlès, l’ACA 
també ha obert la porta a una pos-
sible portada d’aigua des del Llo-
bregat que ja s’està estudiant.

La Mancomunitat d’Aigües de 
Merlès depèn de la captació d’ai-
gua de la riera de Merlès i n’ha de 
garantir el cabal ecològic. Quan en 
aquesta hi baixa poca aigua no es 
pot omplir la bassa de Merlès, que 
té una capacitat de més de 120.000 
metres cúbics d’aigua, com ha pas-
sat aquests dies.

Segons explica Jordi Bruch, amb 
els consums actuals, la bassa per-
met garantir el subministrament 
d’aigua durant dos mesos de se-
quera. Però des de la Mancomu-
nitat defensen la portada des del 
Llobregat per tal de poder garantir 
el subministrament.

La proposta que estan estudiant 
des de la Mancomunitat d’aigües 
de Merlès és aprofitar la nova cap-
tació que construirà l’Ajuntament 
d’Olvan a Cal Rosal, per sumar-se 

L’ACA ha aprovat que la Mancomunitat d’Aigües de Merlès pugui rebre camions cinterna

a l’obra i ampliar la connexió fins 
a Sagàs, i des d’allà l’aigua baixa-
ria pel seu propi pes fins a la bas-
sa de Merlès. Segons Jordi Bruch, 
aquesta obra serviria només per 
moments puntuals com l’actual 
però “llavors no necessitarem cu-
bes” per garantir el subministra-
ment pel consum d’aigua.

Al Lluçanès el consum d’aigua 
ha augmentat més d’un 35% els 
últims deu anys, especialment el 
consum que fan les activitats eco-
nòmiques, principalment granges i 
altres indústries, que entre el 2010 
i el 2020 va augmentar un 65%, tal 
com vam explicar a LaRella 523.

ALPENS I LLUÇÀ S’ABASTEIXEN 
AMB RECURSOS PROPIS

Alpens i Lluçà tenen els seus 
propis recursos hídrics i no formen 
part de cap de les dues grans xar-
xes d’abastament.

L’actual Ajuntament de Lluçà 
s’ha posicionat sempre en contra 
de la portada d’aigua del Ter, de la 
que en un principi havia de formar 
part, però que el 2014 se’n va des-
marcar. L’aigua de Lluçà l’agafen 
del pantà de la riera lluçanesa, 
com detalla Glòria Colom, alcal-
dessa del municipi que afegeix que 
“fa dies (el pantà) estava a quinze 
centímetres del seu límit, llavors 
va baixar ràpidament fins a uns 80 
cm, i amb les pluges d’aquests dies 
ha tornat a pujar a poc menys d’un 
pam per sota del nivell màxim, així 
que encara tenim aigua al pantà”.

Pel que fa a les cases que no es-
tan connectades a la xarxa perquè 
tenen recursos propis, davant el 
risc que es quedin sense aquests, 
l’Ajuntament afirma que puntu-
alment podrien subministrar-los 
aigua del pou de la Devesa.

Alpens té dues fonts principals 
de captació d’aigua, la font i els 
pous. Actualment, continuen cap-
tant aigua dels pous i no han ha-
gut de fer servir la bassa de reser-
va. Com explica Montse Barniol, 
alcaldessa d’Alpens, “no estem en 
una situació crítica, però dema-
nem a la gent que tingui cura i faci 
un ús racional de l’aigua, seguint 
les indicacions de l’ACA”.

Barniol detalla que, tot i que no 
esperen una pujada forta de visi-
tants a l’estiu, hi ha 15 dies que 
hi ha més gent i augmenta el con-
sum d’aigua és per això que  des de 
l’Ajuntament estaran amatents al 
que pugui passar. Barniol destaca 
que a Alpens hi ha força sensibili-
tat amb el consum d’aigua, ja que 
històricament hi havia hagut pro-
blemes d’abastament que amb la 
construcció de la bassa de reserva 
es van solucionar.//
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L’ÀLBUM

Sant Feliu acull el 10è Festival Cantilafont
El desè aniversari del festival Cantilafont va ater-

rar a Sant Feliu Sasserra confirmant la bona acollida 
entre el públic del Lluçanès i d’arreu de Catalunya. 
Amb els abonaments i les entrades pel primer 
dia esgotades, 950 persones divendres i 1.800 dis-
sabte van gaudir de les actuacions d’Albert Pla, 
Manel, Anna Andreu, Alice Rende, Julie Ber-
gez o la pradenca Mar Pujol, entre altres artistes. 
La desena edició ha comptat amb set concerts 
i tres propostes d’arts escèniques, una ofer-
ta gastronòmica variada i de diferents establi-
ments de la comarca, i una aposta per la soste-
nibilitat que el festival reivindica any rere any. 
“La diversitat estilística i el ritme d’actuacions 
han estat els adequats per oferir un festival dinà-
mic i de proximitat amb els artistes”, afirma Ru-
bèn Pujol, membre de l’equip del Cantilafont. 
Després de reinventar-se durant els anys de cri-
si sanitària, amb el cicle itinerant Brots del Can-
tilafont durant l’estiu de 2021 i els concerts de 
l’STORB el desembre del mateix any, enguany 
el festival del Lluçanès ha pogut tornar al for-
mat habitual, a l’estiu i en un paratge natural. 
L’organització ha fet una valoració “molt positiva” 
d’aquesta edició, de la consciència i el respecte per l’en-
torn en unes dates especialment complicades pel risc 
d’incendi, i del suport rebut per part de l’Ajuntament 
de Sant Feliu Sasserra, les entitats i la seva població, 
“que s’han bolcat en el festival a tots nivells”.// Red. Pla captant l’atenció de tothom des del 1r minut.//F: TXUS GARCIA

Restauradors del Lluçanès van servir el sopar.//F: CLARA OROZCO

Vista general de l’espai del Cantilafont a Sant Feliu.//F: TXUS GARCIA La pradenca Mar Pujol inaugurant el festival.//F: TXUS GARCIA

Capvespre de dissabte, amb els espais plens.//F: CLARA OROZCO

Anna Andreu a l’escenari principal del Cantilafont.//F: TXUS GARCIAAlbert Pla va passejar-se sempre entre el públic.//F: TXUS GARCIA

El grup Manel fent un concert extraordinari.//F: TXUS GARCIAEls espectadors gaudint del concert de Manel.//F: TXUS GARCIA Alice Rende i el seu aparell cubista.//F: TXUS GARCIA

Panòramica de l’espai durant un espectacle de circ//F: TXUS GARCIABoye va fer l’últim concert del festival//F: TXUS GARCIACirc, dansa i música amb la Cia delá Praká.//F:  TXUS GARCIA
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A la darrera columna, em pregun-
tava si el català s’està morint. Ara 
em pregunto si potser l’estem ma-
tant.

Aquesta setmana li van dema-
nar a una jove esportista catalana 
quants idiomes parlava, ella va dir 
que castellà, anglès i català, després 
puntualitzar que el català no és un 
idioma. Desconec si això va ser una 
falta total de respecte o una falta 
total d’educació. Però no és la pri-
mera vegada que comet un greuge 
cap a l’idioma (perquè és un idioma 
el català, que ningú en dubti ni us 
en faci dubtar). Fa un temps va gua-
nyar un campionat dels importants 
i va començar a fer entrevistes a di-
ferents mitjans, casualment cap de 
català. Quan dic cap, vull dir cap, ni 
als del Grup Godó eh. Aquest fet va 
provocar malestar entre els perio-
distes catalans que li van recriminar 
aquesta actitud. Finalment, va fer 
una primera entrevista a un mitjà 
català.

Hom pot pensar-se que la noia es 
disculparia per la manca de tacte 
a l’hora d’atendre els mitjans cata-
lans. Doncs no. Es va limitar a dir 
que no tenia temps per atendre a 
tothom i li sabia molt greu la polèmi-
ca generada perquè ella s’ha criat a 
Catalunya (que sona una mica a allò 
de: jo no soc masclista perquè estimo 
molt les dones).

Qui es va disculpar va ser el peri-
odista per haver posat de manifest 
la dificultat que tenien els mitjans 
catalans per fer-li entrevistes.

I és aquí on volia arribar. En quin 
moment ha tornat, si és que mai ha-
via marxat del tot, aquest autoodi 
tan típic dels catalanoparlants que 
fa que demanem perdó per exigir 
que es respecti la nostra llengua?

Potser haurem de fer una mica 
més de cas als Brams que l’any 2001 
ja ens explicaven que “L’autoodi 
el sembra aquell / que vol encolo-
mar-te/ alguna cosa que ja tens/ i 
més bo que el que t’ofereix”.

Carolina
FONT USART

Ja ho deia 
Brams

LA COLUMNA

Els treballs a l’excavació aquest juliol.// F: PUIG CIUTAT

Carbons, ceràmica i metalls en 
una nova excavació a Puig Ciutat

Entre els dies 4 i 23 de juliol 
ha tingut lloc la campanya d’es-
tiu a Puig Ciutat. Enguany s’ha 
treballat dues setmanes amb 
sis estudiants de la Universitat 
d’Edimburg, reprenent així la 
col·laboració amb la institució es-
cocesa després de la pandèmia, i 
una setmana amb estudiants pro-
cedents de diferents universitaris 
catalanes. En comptar amb estu-
diants, durant tota la campanya 
s’ha compaginat l’excavació amb 
sessions de formació teòrica.

Els treballs s’han centrat a ex-
cavar el nivell d’enderroc d’un 
dels edificis d’època romana re-
publicana. Aquest és un edifici 
de grans dimensions, amb dues 
habitacions al nord i una al sud, 
a on s’han centrat els treballs, es 
creu que va ser enderrocat per 
culpa de l’incendi de la destrucció 
de Puig Ciutat. Durant l’excava-
ció d’enguany, s’han localitzat un 
gran nombre de carbons corres-
ponents a diversos taulons que 
podrien formar part de la coberta 
o del sostre d’un altell, juntament 

ORISTÀ
Per_ Redacció

amb nombrosos claus de ferro que 
els unirien. Entre el material lo-
calitzat, destaquem una olla de 
cuina feta amb ceràmica a mà i 
un ham de pesca de bronze de pe-
tites dimensions. La profunditat 
a què s’han localitzat algunes de 
les restes han permès comprovar 
com l’edifici es conserva millor del 
què es pensava inicialment. Els 
elements que s’han trobat ara són 
al laboratori, on s’analitza, per 
exemple, de quin tipus de fusta es 
tracta. El mateix passa amb els 
carbons que s’han localitzat, que 
un cop al laboratori, es mira si es 
poden trobar llavors, microfauna 
o restes d’aliments.

La intervenció d’enguany s’ha 
emmarcat en el Projecte Quadri-
ennal de Recerca de la Generali-

tat de Catalunya: Puig Ciutat i 
el seu entorn, relat d’una batalla. 
S’ha comptat amb finançament 
del Servei de Patrimoni Arqui-
tectònic Local de la Diputació de 
Barcelona, i suport de l’Ajunta-
ment d’Oristà i del Consorci del 
Lluçanès. Durant aquesta campa-
nya, més d’una quinzena de per-
sones han participat en les tas-
ques de l’excavació. Es preveu que 
a la tardor es pugui dur a terme 
una nova campanya, centrada en 
aquest mateix conjunt. Cal recor-
dar que les restes arqueològiques 
de Puig Ciutat daten de mitjan s.I 
aC i que la principal hipòtesis és 
que aquesta població romana del 
Lluçanès va ser destruïda durant 
la guerra que enfrontava partida-
ris de Juli Cèsar i de Pompeu.//

ARQUEOLOGIA

Sant Martí 
continua 
investigant el 
seu jaciment

La darrera setmana de juliol 
s’ha dut a terme una nova pros-
pecció arqueològica a la zona del 
Collet de la Blava, on l’any passat 
es va descobrir un jaciment romà. 
Durant els dies que hi han tre-
ballat els arqueòlegs han fet una 
prospecció magnètica i una amb 
un georadar que ha permès explo-
rar el subsol i conèixer l’extensió 
que podria tenir aquest jaciment, 
que seria una vila de l’època impe-
rial romana dels segles I - II dC.

Els treballs del 2021 van perme-
tre desenterrar 5 habitacions, un 
possible dipòsit i un mosaic que 
s’havia reutilitzat per a la cons-
trucció de murs.

El jaciment potser permetrà ex-
plicar el perquè hi ha referències a 
Sant Martí d’Albars a diferents ar-
xius, ja que en un principi sembla-
va que era una zona que no estava 
poblada.// CFU

NOTÍCIES
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Reixach presenta un llibre on recull les vivències 
de la Guerra Cívil de Maria Antich Noguera

Èxit d’assistència al primer sopar de dones de 
Sant Feliu Sasserra

La Sala Polivalent d’Oristà 
va acollir el passat 30 de juliol 
la presentació del llibre “Costa 
molt d’oblidar. Vivències de la 
Guerra Civil Espanyola (1936 - 
1939) de Maria Antich Noguera”, 
l’edició del qual ha anat a cura 
de la pradenca Roser Reixach 
Brià.

El llibre narra la història de 
la Maria Antich Noguera, veïna 
del Mas Cabanas d’Oristà. En 
ell, i amb paraules de la mateixa 
Maria, s’hi explica com la prota-
gonista va fugir d’Oristà l’ende-
mà de començar la Guerra Civil 
Espanyola, amb els seus quatre 
fills i un més dins el ventre. I tota 
sola perquè el seu marit, Isidre 
Cabanas, que havia estat alcal-
de del poble, feia dies que estava 
amagat, ja que l’havien amena-
çat de mort. I narra tot el perible 
que va haver de passar fins a re-
trobar-se, temps després, a Sant 
Sebastià, al País Basc.

La Maria Antich Noguera, filla 
de Prats de Lluçanès, va decidir, 
anys després, recollir totes les vi-
vències viscudes durant la Guer-
ra Civil ens cintes de casset. Les 
que ara han servit a l’autora de 
l’edició, Roser Reixach Brià, com 
a base d’aquest llibre. Que l’ha 

El que van començar mig de 
broma i sense massa pretensi-
ons, impulsat per un grup de no-
ies de Sant Feliu, va acabar con-
vertint-se en el Primer Sopar de 
Dones de Sant Feliu Sasserra. 
Hi van participar 75 dones de 
totes les edats, un èxit que cap 
de les impulsores s’esperava i 
que valoren molt positivament, 
especialment pel ventall de do-
nes d’edats diferents que hi van 
participar.

El sopar es va fer el darrer 
dijous de juliol a les piscines de 
Sant Feliu. Durant l’àpat es van 
donar dues bandes honorífiques, 
una per la dona més jove, que 
va ser la Carla Sala (vint-i-tres 
anys) i un altre per la dona més 
gran, que va ser la Maria Àngels 

ORISTÀ 
Per_ Carolina Font Usart

SANT FELIU SASSERRA
Per_ Carolina Font Usart

completat amb entrevistes que 
li havien fet a la Maria al llarg 
dels anys, així com material que 
va deixar escrit.

El llibre són les memòries de la 
Maria Antich Noguera, recolli-
des per la Roser Reixach, on s’hi 
poden trobar els dubtes i les pors 
d’una dona més aviat conserva-
dora que va viure una època de 
molts canvis, de la República a 
l’esclat de la Guerra Civil, que va 
durar tres anys.

Roser Reixach també destaca 
d’aquest llibre que, a diferèn-
cia dels escrits per homes, no 
s’hi fan referències directes a 
la Guerra en si mateixa, sinó a 
les conseqüències que aquesta 
va tenir sobre les relacions en-
tre les persones i també dins les 
mateixes famílies, explicat tal 
com ho va viure la Maria Antich. 
Reixach també destaca que, més 

Comasòlivas, de noranta-un 
anys. El sopar es va acabar amb 
una mica de música, que sempre 
ajuda a fer-lo baixar.

Davant l’èxit i la bona acolli-
da que va tenir el sopar, entre 
les mateixes participants va 

enllà d’aquesta visió per íntima 
i personal, el llibre també nar-
ra els conflictes que passaven a 
Catalunya, però contats des del 
punt de vista de Maria, tal com 
ella els vivia i els percebia, com 
l’augment del poder que va tenir 
la Unió de Rabassaires, malgrat 
l’oposició dels propietaris.

En el llibre, Reixach també hi 
ha dedicat una part als munici-
pis d’Olost i Oristà, per la seva 
vinculació amb la protagonista, 
casada a Cabanas (Oristà), i els 
esdeveniments que van succe-
ir en aquests pobles a la dècada 
dels anys trenta. Com, per exem-
ple, el gir a l’esquerra a les elecci-
ons municipals del 1934, i el con-
flicte que mantenien propietaris 
i masovers que van contribuir a 
generar encara més crispació a la 
zona, afavorint així l’inici de l’en-
frontament armat.//

sorgir la idea que aquest s’ha-
via de repetir, almenys, un cop 
cada estiu. I es van plantejar la 
possibilitat que, de cara a l’any 
que ve, es pugui incloure al pro-
grama de la Festa Major com un 
acte més.//

SOSTENIBILITAT

CULTURA

L’ACA aprova un 
conveni per la nova 
depuradora de Santa 
Eulàlia de Puig-oriol

La presentació a la sala polivalent d’Oristà.// F: AJ ORISTÀ

Totes les dones participants en el sopar a la terrassa de la piscina.// F: AJ SANT FELIU

El CCO substituirà 
dos trams de 
canonada de la xarxa 
d’aigua del Lluçanès

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar 
el passat dijous, 28 de juliol, un conveni amb el 
Consell Comarcal d’Osona per redactar el projecte 
constructiu de la nova EDAR (Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals) de Santa Eulàlia de Puig-oriol. 
El conveni dotat amb 48.200 euros ha de permetre 
la redacció del projecte de la depuradora que haurà 
de sanejar les aigües del vessant oest del municipi. 
L’altre vessant ja compta amb una EDAR en funci-
onament.

Des del Consell Comarcal d’Osona  també infor-
men que s’està treballant en la redacció del projecte 
de l’EDAR de Perafita i de l’Alou i que estan a punt 
d’iniciar l’EDAR de Lluçà. I afegeixen que dins la 
seva planificació també hi ha els projectes de les 
EDAR d’altres municipis del Lluçanès com Sant 
Bartomeu del Grau i Oristà.// CFU

El ple del Consell Comarcal d’Osona (CCO) va 
aprovar la darrera setmana de juliol un projecte 
de 285.397,68 € per canviar dos trams de canona-
des de la xarxa d’aigua del Lluçanès.

Els dos trams estan ubicats a Sant Boi de Llu-
çanès i formen part del sistema d’abastament 
d’aigua en alta al Lluçanès, la xarxa que s’abas-
teix dels pous de Vilaseca, i que dona servei a 
3.400 habitants dels municipis de Sant Bartomeu 
del Grau, Olost, Sant Martí d’Albars, Perafita, 
Sobremunt, Sant Boi de Lluçanès i Sant Agustí 
de Lluçanès.

Aquesta obra, que previsiblement es licitarà al 
setembre, es finança a través d’una subvenció de 
l’ACA de 136.164,51 €. Els 149.233,17 € restants 
els aportaran els ajuntaments de la xarxa.

Aquesta subvenció va ser atorgada per l’ACA el 
passat 2021, enguany n’ha atorgat una altra, que 
encara no està aprovada, per un total de 153.904€ 
també per millorar un tram de canonades de la 
xarxa Lluçanès.//CFU

Visita dels veïns a l’EDAR de la Blava, l’última depuradora 
construïda al Lluçanès.// F: ARXIU

NOTÍCIES
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La cantautora Mar Pujol guardonada amb 
el premi a la Innovació Rural al Lluçanès

Judit Rossinyol premiada amb el Doctor Grau

La cantautora pradenca, Mar 
Pujol, va ser l’escollida per rebre 
els 5000 € del premi a la Innova-
ció Rural al Lluçanès d’enguany, 
al passat 16 de juliol. Pujol va ser 
premiada pel projecte “Llegendes 
musicades”, que té com a objectiu 
elaborar un disc amb diferents 
llegendes de la comarca musica-
des.

El projecte “Llegendes musica-
des”, de fet, va ser la idea del Tre-
ball de Final de Grau de Pujol, 
que ha estudiat el doble grau en 
Educació Primària i Infantil amb 
menció musical. Ella ho defineix 
com un “recurs didàctic musical” 
i, per fer-lo, ja va aconseguir gra-
var les cinc llegendes que va es-
collir – la bruixa Napa, la Rama-
da encantada (que ella anomena 
la de la goja i el pastor), el Gorg 
de les heures, Roca de Pena, i la 
del Miralles.

Ara, els diners del premi li po-
dran servir per produir aquestes 
cançons i poder desenvolupar la 
seva idea creant un disc físic i di-
gital. A més a més, Pujol també 
preveu teatralitzar aquestes his-
tòries i portar-les al directe, així 
com crear un projecte didàctic 
real al territori portant-lo a les 

La pradenc Judit Rossinyol, va 
ser guardonada amb els 1.200€ 
del premi Doctor Grau, que ator-
ga la Fundació Doctor Grau al 
estudiant de Batxillerat de l’Ins-
titut Castell del Quer amb la 
nota més elevada, al passat 22 
de juliol. Rossinyol, que va estu-
diar la modalitat de Batxillerat 
social, va aconseguir una nota 
de 9,01 sobre 10. 

Després del Batxillerat, Rossi-
nyol començarà el doble grau en 
Ciència Política i Gestió Pública 
i Dret a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, grau al qual 
Rossinyol ha accedit amb una 

PRATS DE LLUÇANÈS 
Per_ Lluc Corominas Peraire

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Lluc Corominas Peraire

escoles del Lluçanès, on de mo-
ment ja hauria comptat amb la 
complicitat de l’EMAL i d’Òmni-
um, per desenvolupar una tasca 
de divulgació cultural. 

Amb tot, l’objectiu de Pujol és 
donar a conèixer el territori i les 
arrels culturals de l’entorn que 
l’envolta, fet que li ha fet valer el 
premi a la Innovació Rural.

Al premi, s’hi van presentar 
deu iniciatives més del Lluçanès, 
de les quals el jurat va destacar 
també el projecte ‘Blau, el pla-
netari viatger’ d’Inés Dibarboure 
i Pei Iborra d’Alpens i ‘Noir et 
Blanc’, de la Clara Bussoms de 
Prats.

La Càtedra del Món Rural de 
la Universitat de Vic, nascuda al 
Lluçanès, també va atorgar un 
premi de la mateixa quantitat a 

nota de 12,286 sobre 14.
Rossinyol declara que el pre-

mi li servirà per ajudar a pagar 
les despeses d’habitatge, ja que, 

un projecte de fora de la comarca. 
Aquest es va concedir al projec-
te ‘Territori de Masies del Baix 
Solsonés’, una cooperativa rural 
agrària, de consum i de serveis 
turístics, d’hostaleria, artesania 
i cultura, que reivindica i dina-
mitza el territori i la vida pagesa.

 Aquesta era la 2a edició 
d’aquests premis que s’atorguen 
des de la Càtedra del Món Ru-
ral de la Universitat de Vic, amb 
col·laboració amb el Consorci 
del Lluçanès, el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural i l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès. L’any passat, 
els projectes guanyadors van ser 
el festival CantiLaFont, amb el 
projecte dels Brots, i La Roca, el 
restaurant cooperatiu de Sobre-
munt.//

com molts joves del Lluçanès 
quan han d’estudiar a la univer-
sitat, viurà a un lloc més proper 
al centre docent.//

INCENDIS

DONACIÓ

MÓN RURAL

EDUCACIÓ

Petit incendi al voral 
de la C-62

Cinc acaptes de 
sang aquest agost al 
Lluçanès

El passat dilluns 25 de juliol es va declarar un pe-
tit incendi al voral de la C-62, al terme de Sant Ma-
ria de Merlès. Per casualitat, un vehicle de l’ADF 
Lluçanès passava per la zona i va veure el foc i el 
va apagar ràpidament. A la zona també s’hi va des-
plaçar un vehicle de l’ADF Baix Berguedà i un de 
camió dels Bombers.// Red.

Com cada estiu, el Banc de Sang i Teixits fa una 
crida per aconseguir les donacions que preveuen que 
faran falta durant l’estiu per donar resposta als trac-
taments dels malalts. Aquest any la previsió és que 
caldrà que es facin unes 40.000 donacions, per això 
amb el lema “Viu i Fes Viure” han començat una 
crida a tothom qui pugui donar sang perquè s’apropi 
als punts de donació abans o durant les vacances.

Al Lluçanès s’han organitzat cinc grans acaptes. 
El primer serà el dimarts 9, a Olost, de les 5 de la 
tarda fins a les 9 del vespre. El segon serà a Sant 
Boi de Lluçanès, el divendres 12 a partir de les 6 
de la tarda i fins a les 9. El dimecres 17 serà el torn 
d’Alpens, també a partir de les 6 de tarda i fins a les 
9 del vespre.

Els dos darrers acaptes es faran a Prats de Llu-
çanès el dissabte 20 a partir de les 5 de la tarda i el 
diumenge 21 a partir de les 10 del matí i fins a les 
dues del migdia.

De forma general, pot donar sang qualsevol per-
sona amb una bona salut, que tingui entre 18 i 70 
anys, pesi 50 quilos o més i que no estigui emba-
rassada. I cal apuntar-se al web www.donarsang.
gencat.cat.// CFU

Mar Pujol recollint el premi amb part del jurat.// F: CATEDRA MÓN RURAL

Judit Rossinyol, al centre, amb la família i membres de la fundació Doctor Grau.// F: MARTÍ FONT 

L’ADF Lluçanès va poder actuar ràpidament// F: ADF BAIX BERGUEDÂ

Donació de sang i plasma a Olost// F: ARXIU

La cantautora pradenca ha estat premiada pel projecte “Llegendes musicades”

NOTÍCIES
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Clàssic correfoc d’Els Cremats d’Olost, que enguany han convidat a la colla de diables del  Pont 
Vell de Roda de Ter, per acompanyar-los el divendres 12 d’agost.// F: FOTOS SMFOTOGRAFIES

Olost presenta una Festa Major amb 4 nits de gresca

L’agenda de la gent d’Olost bull 
cada any per la primera quinzena 
d’agost i és que el poble està de 
Festa Major, enguany, una festi-
vitat que s’allarga gairebé quinze 
dies rondant la trentena d’actes, 
que comencen al dimecres tres 
fins al dimarts setze.

D’entre la programació, sense 
gaires canvis de la que es podia 
veure els anys anteriors a la pan-
dèmia, en destaquen dues nove-
tats: el retorn del Pagès de Ferro 
i les cinc nits que hi haurà con-
certs.

Per la seva banda, el Pagès 
de Ferro retorna el dissabte 13, 
després de no celebrar-se des del 
2013. Al mateix dia se celebrarà 
una botifarrada popular al camp 
de futbol vell, seguit de concerts 
a la plaça, en què hi destaca el 
grup banyolí, Germà Negre, que 
ja va actuar a la Festa Major del 
2016.

Per altra banda, el de Germà 
Negre és només un dels sis con-

falten actes tradicionals i con-
solidats com són la caminada 
nocturna i les hores de natació 
al primer cap de setmana, o al 
cinema a la fresca i el concert 
de Festa Major, aquesta edició 
de l’orquestra Venus i no de La 
Principal de la Bisbal, com en els 
últims anys.//

certs que hi haurà entre les nits 
del divendres 12, després del 
correfoc; a la del dimarts 16 amb 
les havaneres que posen el punt 
final de la festa. D’entre aques-
tes actuacions també en destaca 
el del duet Arribar i Ploure a la 
nit del diumenge 14.

A la programació tampoc hi 

Del 12 al 16 hi haurà concerts cada nit, en una Festa Major que s’allarga gairebé quinze dies

Marina Iniesta, 
presenta “Convivint 
amb la paradoxa”

Iniesta durant la visita guiada a la seva obra. //

Paral·lelament a la programació de Fes-
ta Major, al Centre Cívic, s’hi exposaran 
les obres de la jove artista local, Marina 
Iniesta, emmarcades dins un treball que 
porta per títol “Convivint amb la parado-
xa”. L’exposició, que és el seu treball de 
final de grau, està formada per una cin-
quena de peces abstractes que conviden 
a reflexionar sobre l’ordre i el desordre 
i com, els éssers humans, hi aprenem a 
conviure-hi. 

Tot i que durant el mes de juliol l’expo-
sició ja ha estat oberta, és durant els actes 
d’aquesta Festa Major que l’artista ha fet 
una visita guiada per explicar-la i ense-
nyar les obres al públic, que va ser ahir 
dimecres dia 3. Cal dir, que aquest treball 
ja va ser exposat parcialment al maig a 
Alpens, en el marc d’una exposició col-
lectiva de dones artistes del Lluçanès, i 
també a Vic durant el mes de juny. I ara, 
estarà disponible a Olost fins al dijous 17 
d’agost, un fet, el d’exposar al seu poble, 
que a Iniesta l’il·lusiona.// LCP

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

FESTA MAJOR
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El Mag Lari, acte estrella de la Festa Major de Sant Boi

L’acte estrella de la Festa 
Major de Sant Boi de Lluçanès 
d’aquest any serà l’espectacle de 
màgia a càrrec del conegut Mag 
Lari, que tindrà lloc el mateix 
dia que comença la Festa Major, 
el dimecres 10 d’agost. El pregó 
de Festa Major anirà a càrrec de 
Ramon Jové, persona molt vincu-
lada des de fa anys en organitzar 
activitats com la petanca i campi-
onats de cartes per la Festa Ma-
jor. El mateix vespre, hi haurà un 
altre acte esperat, la presentació 
del llibre “Moments màgics del 
Lluçanès” del santboienc Josep 
Martínez Castro. A la presentació 
del llibre, el fotògraf estarà acom-
panyat per dos meteoròlegs, en 
Dani Ramírez de TV3 i en Martí 
Oliveras de Rac1. El llibre recull 
un seguit de fotos dels 10 anys de 
trajectòria fotogràfica del santbo-
ienc amb fotos del temps, de na-
tura i fauna i de paisatges entre 
altres. En Josep Martínez content 
d’haver pogut treure el llibre i 
més poder fer la primera presen-

tació a Sant Boi en el marc de la 
Festa Major, explicarà la seva 
experiència durant aquests anys 
d’afició, i més, en la fotografia. El 
dilluns 15 d’agost, dia de la festa 
major, començarà amb la celebra-
ció de la Missa Solemne al punt 
del migdia, tot seguit sardanes a 
la Plaça Nova. Aquest any i com 
a novetat torna el partit de fut-
bol de Festa Major, es farà a les 
5 de la tarda i serà joves de Sant 
Boi contra joves del Lluçanès. 
Abans del partit hi haurà lloc la 
IV Gran Cagada i per acabar el 
dia hi haurà concert i ball de nit 
a càrrec de l’Orquestra La Ge-
runda a la Plaça Nova. Durant la 
setmana de Festa Major els més 
petits podran gaudir de la xerin-
gada de colors, de la festa Holi, 
el festival i activitats aquàtiques 
a les piscines municipals, també 
disfrutaran del espectacle “Els 
corsaris de l’Escuma” a càrrec del 
grup Xip Xap. Els joves del po-
ble podran disfrutar el dijous 11 
d’agost, d’una gimcana jove i del 
correbars. El dissabte 13 d’agost, 
els més joves també xalaran del 
sopar jove a les piscines munici-
pals i concert per tothom amb el 

La Festa Major de Sant Boi de Lluçanès s’estendrà del 10 al 17 d’agost

grup La Tribut FM i per acabar la 
festa Dj Gin, d’Alpens. El dia de la 
tornaboda, el dimarts 16 d’agost 
al matí, es disputarà el campio-
nat de petanca, i cap al vespre hi 
haurà la caminada popular. Tam-
bé es farà una missa a Sant Roc i 
al vespre hi haurà el sopar popu-
lar i el tradicional Superbingo a 
la Plaça Nova. Aquest any tindrà 
lloc la X Cursa cronometrada de 
pujada al campanar. En la Festa 

SANT BOI DE LLUÇANÈS
Per_ Marta Giravent Crespiera

La Festa Holi al camp de futbol, en una imatge d’arxiu.// F: ARXIU

Major d’enguany, no faltaran els 
vespres de bingo, o les Havaneres 
a càrrec del grup Els Pescadors 
de l’Escala. Tampoc el dinar a la 
Font de la Prada, on cadascú es 
porta el seu, i on després es faran 
les sardanes a càrrec de la Cobla 
Vila. Durant la setmana no falta-
ran els diferents campionats de 
truc, el campionat de botifarra, el 
simultani d’escacs, el torneig de 
tenis taula.//

Josep 
Martínez 

Castro 
presentarà 

el llibre 
‘Moments 
màgics del 
Lluçanès’

Publicitat LaRella!
Si et vols anunciar a les pàgines 
de la revista,  posa’t en contacte 
amb nosaltres a: 
comunicaciolarella@gmail.com

Bona Festa Major!

FESTA MAJOR
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Santa Maria de Merlès, 
dos dies de festa en 
honor a la patrona

Mar Pujol protagonista 
del vermut de la Festa 
Major de Gaià

Cinc dies de Festa 
Major a l’Alou i Sant 
Agustí de Lluçanès

La Festa Major de Santa Maria de Merlès co-
mençarà, el vespre del diumenge 14, amb un con-
cert d’havaneres a càrrec del grup Sac i Ganxo i, 
evidentment, amb una mica de rom cremat que 
sempre acompanya. Tot seguit, una mica més de 
música, aquest cop en mans del PD Salasxic, per 
acabar d’animar la revetlla de la patrona. I també 
per allargar una mica més la nit que el dilluns és 
festa a tot arreu.

El dia 15 se celebrarà la missa en honor de la 
Mare de Déu, a les 12 del migdia. A la tarda, el 
Dani Magyk deixarà bocabadats petits i grans 
amb el seu espectacle, on combinarà l’animació in-
fantil per saltar i ballar amb una mica de màgia. 
Per acabar com cal el dia de la patrona, no podia 
faltar el Ball de Festa Major, que anirà a càrrec 
del Jordi Bruch. A la mitja part, i per no perdre les 
tradicions, es farà el sorteig d’un pernil i d’un val 
per dos menús. Els afortunats que els hi toqui aca-
baran ben contents els dos intensos dies de Festa 
Major.// CFU

El primer cap de setmana de setembre se cele-
brarà la Festa Major de Gaià, dos dies d’activitat 
que arrencaran el dissabte 3 al matí amb la Fira 
d’artesania i alimentació.

Una de les propostes més originals de la Festa 
Major de Gaià serà el taller de percussió que a càr-
rec de Fun Dan Mondays by Dan Arisa, que es farà 
dissabte a la tarda. Al vespre, hi haurà l’espectacle 
de FdMusic de Fun Dan Mondays, on, a més, hi 
participaran els alumnes del Taller de la tarda. Un 
proposta que farà rodó el primer dia de la Festa 
Major.

El diumenge 4 de setembre, la Coral de Sant 
Esteve de Balsareny cantarà a la Missa solemne. 
Després, arribada l’hora del vermut qui cantarà 
serà la pradenca Mar Pujol, que portarà les seves 
cançons fins a Gaià. A la tarda, i per posar un punt 
de dolçor a la festa, es farà el concurs de pastissos, 
i alerta que tothom qui s’hi atansi els podrà pro-
var. I per fer-los baixar, en Jordi Bruch farà ballar 
a xics i grans.// CFU

La Festa Major de l’Alou - Sant Agustí omplirà la 
darrera setmana d’agost, des del dimecres 24 i fins 
al diumenge 28. El tret de sortida serà la caminada 
popular del dimecres, a les sis de la tarda això sí 
que al matí encara farà massa calor.

Els principals actes es concentraran el divendres 
i el dissabte, sense menystenir les misses en honor 
dels patrons: Sant Genís el dijous i Sant Agustí el 
diumenge, i els vermuts de després. El divendres 
26, la festa començarà al vespre amb la botifarrada 
popular on els The Blue Stable, hi posaran la banda 
sonora. En acabat, bingo per temptar la sort i per 
fer baixar el sopar, ball amb l’Àlex Peris.

El dissabte a la tarda l’omplirà un taller d’elabo-
ració d’un bàlsam labial i un joc per aprendre a re-
conèixer les herbes remeieres a través dels sentits. 
Els inflables faran xalar xics i grans, i l’espectacle 
“Cia Laberta Delpoblet” farà les delícies del públic 
amb els seus contes i titelles. I per berenar coca i 
xocolata, que una mica de dolçor sempre va bé per 
acabar de passar la tarda.// CFU

Dia de Festa Major a Merlès.// F: ARXIU Concert durant la Festa Major de Gaià.// F: ARXIU Foto de família de la caminada popular de Sant Agustí.// F: ARXIU
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Les Anxovetes tornen a Sant Bartomeu del Grau

La darrera setmana d’agost 
arribarà la Festa Major de Sant 
Bartomeu del Grau. Durant 6 
dies el poble s’omplirà d’activi-
tats, jocs i música per a tots els 
gustos i edats.

Uns dels plats forts serà el 
concert de les Anxovetes, el grup 
d’havaneres cantat íntegrament 
en femení, que tancaran la Festa 
Major. Abans, el veïnat de Sant 

Bartomeu, i dels voltants, haurà 
pogut gaudir de 4 dies de festa 
que començaran el dimarts 23 
d’agost.

La darrera vegada que els ge-
ganters van treure el gegantó va 
ser per la Fira, on van demanar 
a veïns i veïnes que triessin nom 
i vestuari per la nova figura. Re-
comptats els vots i feta la tria 
del vestuari, que ha volgut adap-
tar-se als gustos del poble, per fi 
el dimarts 23 es podrà veure el 
resultat i fer-lo ballar, perquè un 
gegant que no balla, ni és gegant 

SANT BARTOMEU DEL GRAU
Per_ Carolina Font Usart

ni és res.
El dia del patró, després de mis-

sa: cercavila, vermut i sardanes. 
I al vespre ball, de nou a la pla-
ça del Casal. On també tocarà en 
Jordi Bruch el dijous i els Capinàs 
el dissabte, i després el DJ Capde 
que allargarà la nit fins a fer-la 
matinada.

I no seria la Festa Major sense 
la tarda de motor, un dels actes 
que més visitants aplega. Com 
tampoc ho seria sense el concurs 
de dibuix que enguany arriba a la 
35a edició.//

Els sopar popular i les nits de ball es tornaran a fer a la plaça del Casal

La Tarda de Motor, 
protagonista estrella 
dels dissabtes de 
Festa Major

Després de 30 edicions, la Tarda de Motor 
ja és un clàssic. Va començar com una gimca-
na de cotxes, motos i bicicletes fins a conver-
tir-se en la cursa que és ara.

És un dels actes que més gent aplega, des 
de l’organització calculen que, alguns anys, 
han arribat a passar gairebé mig miler de 
persones entre visitants i pilots, que solen 
rondar el centenar. Alguns de més coneguts i 
altres que encara s’havien de conèixer; pilots 
locals i pilots vinguts des de llocs tan remots 
com Finlàndia.

Però tot això no hauria estat possible sen-
se els voluntaris del poble que, any rere any, 
s’han bolcat a l’organització. Alguns hi són 
des del primer dia; altres que hi van ser du-
rant molts anys, ara són públic; els que eren 
nens quan va començar, ara tiben del carro 
i les noves generacions que pugen, no han 
conegut una Festa Major sense la Tarda de 
Motor.//

FESTA MAJOR
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CULTURA

Plega la colla 
gegantera de Sant 
Feliu Sasserra

La colla gegantera de Sant Feliu Sasserra va 
anunciar que plegava el passat mes de juny, durant 
la celebració de la seva 34a Trobada de Gegants. 
Ara l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra es farà 
càrrec dels gegants.

La vocalia el Bages i el Berguedà de l’Agrupació 
de colles geganteres de Catalunya va penjar un 
missatge al seu Instagram agraint als geganters de 
Sant Feliu Sasserra la feina feta durant els anys 
que han fet ballar en Feliu i la Magdalena per pla-
ces i carrers d’arreu de Catalunya. Des de la vo-
calia posen de manifest que són temps complicats 
per la cultura popular i per tradicions com les dels 
gegants. // Red.

La llar d’infants d’Alpens, El Cauet, 
quedarà integrada a l’escola La Forja

Aquest curs, la llar d’infant 
d’Alpens “El Cauet” s’integrarà 
dins l’escola d’infantil i primària 
del poble. Això vol dir que l’alum-
nat d’infantil i els infants menors 
de 3 anys, compartiran el mateix 
espai.

Amb la integració, la mestra 
d’educació infantil passa a ser 
la tutora de tots els nens i nenes 
fins als 5 anys i la TEI (tècnica 
d’educació infantil) que fins ara 
estava a la llar d’infants, estarà 
a l’aula amb tota la canalla. Així, 
en el cas d’Alpens els 12 nens i 
nenes gaudiran de dues mestres 
tota la jornada.

Perquè la integració fos possi-
ble i es pogués començar al curs 
amb tot llest, el llarg del juliol 
s’han dut a terme les obres per 
adequar l’espai que acollirà els 
infants: s’han adaptat els lava-
bos de l’aula d’infantil perquè 
es puguin veure des de l’aula, 

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

també s’ha adequat el canvia-
dor i l’espai de preparació del 
menjar.

Aquesta integració de les llars 
d’infants a les escoles d’infan-
til i primària és un projecte del 
Departament d’Educació que 
s’ha posat en marxa aquest any, 
adreçat a municipis de menys de 
2.500 habitants.

El curs 2016- 17 van començar 
una prova pilot on va participar 
l’Escola d’Oristà, que després 
d’aquests anys, quedarà defi-
nitivament integrada a l’escola 
aquest curs.

Eva Boixadé, mestre de l’Es-
cola Llevant, explica que amb 
la integració, l’Ajuntament dei-
xa de tenir un paper dins la llar 
d’infants i que aquest assumeix 
el Departament d’Educació, per 
exemple en la contractació de la 
TEI o el cobrament de les quo-
tes, a partir d’aquest curs, el 
gestionaran des de l’escola. Com 
a novetat aquest any només es 
cobraran les quotes als infants 
de P1, ja que el Departament 

d’Educació ha establert la gra-
tuïtat de P2.

Després d’aquests anys de pro-
va pilot, Eva Boixadé valora molt 
positivament la integració, “per 
una banda, pels nens i nenes que 
comparteixen espais i veus com 
els grans tenen molta cura dels 
més petits”. I, per altra banda, 
afegeix que és molt positiu pels 
ajuntaments de pobles petits, ja 
que els permet oferir un servei 
que sovint és deficitari per ells i 
optimitzar recursos.//

L’escola La Forja d’Alpens// F: AJ ALPENS Foto final de colla// 

Després d’any de prova pilot, l’escola bressol d’Oristà també 
quedarà integrada a l’escola Llevant

NOTÍCIES
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OPINIÓ / ESPORTS

Josep Manel Reina Reina
Olost

Em jubilo

AGRAÏMENT MEDITACIÓ MOTOR

A partir d´aquest 31 de juliol ja em jubilo.
Em costa de creure, sembla que faci quatre dies i 

realment ja son molts anys els que porto  treballant 
de pintor.

Estic content veient que el meu germà amb el seu 
fill Marc aniran continuant. A tots els que heu fet 
possible que gaudís fent aquesta feina:  

Moltíssimes gràcies!!!!  

Les meditacions a l’aire lliure van començar com 
una pràctica durant la pandèmia, que s’ha allargat 
fins ara. Aquest juliol s’han realitzat dues sessi-
ons, la primera va ser el dia 16 quan un grup d’una 
vintena de persones van pujar fins al Roc gros del 
Puig - xot, a Lluçà, per veure sortir el sol tot fent el 
que es coneix com a Heart Chakra Meditation, una 
meditació dinàmica de la línia de l’Osho. La segona 
sessió es va fer el dissabte 30 a Olost.

Els participants a la meditació destaquen la ne-
cessitat d’activitats així en aquests temps tan con-
vulsos.// CFU

A falta de només dos trams per acabar el Ral-
li d’Estònia, la mala sort va fer que el jove pilot 
olostenc, Gil Membrado, i el seu copilot, Rogelio 
Peñate, trenquessin la direcció del seu Ford Fiesta 
Rally4 en topar contra les tanques de ciment que 
subjectaven unes tanques publicitàries.

Malgrat tot, Membrado treu una lectura molt po-
sitiva de l’experiència i com remarca el seu copilot 
“Gil ho estava fent molt bé i el seu nivell millorava 
tram a tram”.// CFU

“Més fàcil i pràctic entrenar i estudiar a Sant Boi”

El jove atleta de Sant Boi, Aniol 
Clavell amb disset anys acaba la 
temporada de competicions amb 
medalla de Bronze en el Campio-
nat d’Espanya sub-18 en els 2000 
metres d’obstacles. La seva afició 
per l’esport i la competició li ve des 
de ben petit. Quan era un nadó, els 
seus pares ja el van portar al Club 
Natació Vic ETB. Des d’aleshores, 
ja va anar fent els cursets i anar 
passant per totes les categories, 
aquest any encara ha competit 
en alguna competició de natació, 
però ja no ho farà més. Ara, se 
centrarà només en la competició 
d’atletisme. Actualment, com-
pateix amb el Club Atletisme de 
Granollers, viu a Sant Boi, estudia 
a l’Institut de Prats de Lluçanès i 
compagina els entrenaments set-
manals entre Sant Boi, Vic.

DES DE BEN PETIT QUE VAS CO-
MENÇAR A FER ESPORT I A COM-
PETIR AMB NATACIÓ I ATLETIS-
ME?

Si, la natació des que era un 
nadó, vaig anar fent tots els cursos 
i competicions i anar pujant de ca-
tegoria. Aquest any he fet poques 
competicions de natació, i a partir 
de l’any que ve ja no en competiré 
més en natació, ho deixo. Només 
em dedicaré a les competicions 
d’atletisme. A córrer vaig comen-
çar a competir als 6 o 7 anys als 
Cross Escolars. Amb el temps, he 
anat pujant de categoria, ara estic 
en la Sub-18 fins a finals d’any, 
després ja passaré a competir a la 
categoria de Sub-20.

ACTUALMENT, ESTÀS AL CLUB 
ATLETISME DE GRANOLLERS. 
QUAN TEMS HI PORTES? HAVIES 
ESTAT EN ALTRES CLUBS ABANS?

En el CA Granollers hi porto dos 
anys. Quan vaig començar a com-
petir corria com independent, més 
tard vaig estar al CA Vic, i des-
prés vaig estar al Club Olot Terra 
de Volcans, però allà només érem 
dos que competíem. Em van oferir 
anar al CA Granollers i poder com-
petir en equip i vaig fer el canvi. 
També és un club més gran, on hi 
han més possibilitats.

QUANTS DIES/HORES ENTRE-
NES A LA SETMANA?

Entrenament ho faig cada dia 
entre setmana, els 5 dies i dedico 
2 hores al dia.

T’ÉS COMPLICAT COMPAGINAR 
ELS ESTUDIS, ENTRENAMENTS I 
VIURE A SANT BOI?

No. Més fàcil i pràctic, perquè 
no baixo a entrenar a Granollers. 
Llavors em va molt bé. Visc a Sant 
Boi, estudio a Prats i els entrena-
ments els faig a Sant Boi o baixo a 
Vic si he d’entrenar a la pista. Si hi 
ha algun dia de festa, després bai-
xo a Granollers a entrenar, però 
són pocs dies. El meu entrenador 
del club m’envia setmanalment el 
pla d’entrenament per Excel, i des-
prés jo el faig.

DE QUIN TIPUS D’ENTRENA-
MENT ES TRACTA?

És fer sèries i sortir a córrer per 
fora. I alguns dies he de córrer a 
pista, llavors baixo a Vic per fer 
l’entrenament.

HAS DE SEGUIR ALGUNA DIETA?
Dieta no, bé, menjar bé, no men-

jar guarrades, porqueries. Però no 
tinc una dieta específica.

QUAN COMPETEIXES, QUE 
SENTS, NERVIS, ESTRÈS...?

Depèn de la competició sents 
més o menys pressió. Abans de cór-
rer sí que noto pressió, però un cop 

“Depèn de la 
competició 

escalfem tots 
junts amb els 
rivals, tenim 
molt bona 

relació entre 
tots els que 
competim”

començo a competir només estic 
pendent de córrer i del ritme que 
s’està portant. Depèn de la compe-
tició escalfem tots junts amb els ri-
vals, tenim molt bona relació entre 
tots els que competim, escalfem, 
parlem i així no pensen en la com-
petició. Ara bé, quan és campionat 
d’Espanya, la cosa ja és diferent. 
En aquest cas, no escalfem junts i 
sí que tinc més nervis i pressions 
abans de començar.

QUIN LLOC O COMPETICIÓ T’HA 
AGRADAT MÉS?

N’hi ha moltes, però una de les 
que més m’agrada és el Cross d’El-
goibar, al País Basc. És un circuit 
de fang i molt divertit per córrer. 
I en pista, em va agradar molt la 
pista del Campionat d’Espanya, 
era com un estadi de camp de fut-
bol amb la pista al mig.

VA SER ON VAS GUANYAR LA ME-
DALLA DE BRONZE EN EL CAMPIO-
NAT D’ESPANYA?

Si, va ser allà, hi vaig anar fa 

poques setmanes, es va disputar 
a Jerez.

I QUIN ÉS EL MOMENT QUE 
T’AGRADA MÉS EN UNA COMPETI-
CIÓ?

Doncs, després de córrer en 
què ens trobem tots els rivals. Si, 
aquest és el moment que m’agrada 
més de les competicions.

ARA ESTÀS DE VACANCES?
Sí, encara em queden dues set-

manes de vacances fins a tornar a 
agafar el ritme dels entrenaments. 
Però vaig fent alguna cosa, surto 
a córrer suau, uns 10-15 km al 
dia, que com a molt és una hora o 
hora i quart al dia. Així no perdo, 
i perquè no em costi tant tornar a 
començar.

I ÉS CLAR, T’AGRADARIA DEDI-
CAR-TE PROFESSIONALMENT A 
LES COMPETICIONS?

[Riu i somriu] Sí que m’agrada-
ria, és molt complicat, però sí que 
m’agradaria i molt.

SANT BOI DE LLUÇANÈS
Per_ Marta Giravent Crespiera

Entrevista Aniol Clavell, jove atleta de Sant Boi de Lluçanès

Aniol Clavell amb el seu entrenador Roberto Sánchez lluint el bronze del Campionat d’Espanya.//F: CA GRANOLLERS

Finalitzen les meditacions 
a l’aire lliure d’Olost

Gil Membrado fora del 
Ral·li d’Estònia en trencar 
la direcció del seu cotxe
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ESPORTS

NATACIÓ POLIESPORTIU

Les germanes Mariona i Bruna Clavell van par-
ticipar en el Campionat d’Espanya Infantil de na-
tació que va tenir lloc a Logroño el cap de setmana 
30 i 31 de juliol. Les dues germanes van fer molt 
bona posició en les seves categories corresponents. 
La Mariona va participar a les proves de 100 i 200 
metres braça quedant amb 8a en la categora dia 
100 i en 11a posició en la de 200. Per altre banda, 
La Bruna va competir en les proves de 100 i 200 
metres en papallona fent 11a i 16a posció.// MGC

Més d’una quarantena de joves de més de 12 anys 
del Lluçanès han participat en el programa Estiu In-
quiet, d’oci educatiu, esportiu i saludable impulsat 
pel Consorci, amb la col·laboració de Lluçanès jove i 
el suport dels ajuntaments participants.

Durant tres matins de juliol, s’han dut a terme di-
ferents activitats als municipis d’Olost i Sant Barto-
meu del Grau: jocs gegants, caminades que han aca-
bat amb remullades al Sorreig, sortides per l’entorn.

La principal a novetat d’aquest any era una acam-
pada jove, a la que també hi van participar els nois i 
noies del Voluntariat Jove de Prats.// CFU

ESPORTS

Els Rocaguinarda d’Oristà guanyadors del XVI 
Campionat de Bitlles Catalanes del Lluçanès

LLUÇANÈS 
Per_ Carolina Font Usart

La pluja va obligar a suspendre la 7a jornada que s’havia de celebrar a Olost

CLASSIFICACIÓ FINAL DEL XVI CAMPIONAT DE BITLLES DEL LLUÇANÈS
EQUIP 5a jornada 6a jornada TOTAL

P B P B P B
1 ROCAGUINARDA, Oristà 668 45 667 50 3991 282

2 ESTANYENCS B 653 46 712 56 3957 279

3 MAI TIPS, La Torre 645 44 649 47 3925 282

4 JAUME PUIG, Perafita 608 37 650 44 3916 272

5 ELS BITLLAJUVI, La Torre 631 42 634 43 3848 268

6 ESTANYENCS A 698 52 613 41 3833 265

7 SANT FELIU A 635 39 624 41 3801 249

8 SONA QUE TRONA, Sant Eulàlia 583 39 609 38 3775 259

9 LES PARRES, Olost 628 44 651 45 3746 256

10 ELS IL·LUMINATS, Sant Bartomeu 664 50 592 36 3649 247

11 ELS APRENENTS, Sant Bartomeu 583 38 580 37 3452 226

12 REVIFALLES, Olost 548 36 610 43 3388 231

13 CORA, Oristà 530 29 571 35 3320 211

14 SANT FELIU B 587 38 577 38 3289 208

Els Rocaguinarda d’Oristà recollint el primer premi.//F: CONSORCI

Sopar final de germanor a Olost.//F: CONSORCI

El XVI Campionat de Bitlles 
Catalanes es recordarà per ser 
un dels més disputats dels últims 
temps. Finalment, els Rocagui-
narda d’Oristà han estat els gua-
nyadors d’aquesta edició amb un 
total de 3991 punts i 282 bitlles.

Els d’Oristà han estat l’equip 
més regular de la competició, 
sempre atents, mai no han aban-
donat les primeres posicions de la 
taula, que van ocupar ja des de la 
primera jornada a Sant Feliu on 
van aconseguir la 3a posició.

Però sens dubte, la gran sor-
presa del campionat d’aquest any 
han estat els Estanyecs B. Van 

començar el campionat a mitja 
taula, però jornada a jornada han 
anat escalant posicions, una pro-
gressió lenta però constant. No va 
ser fins a la 4a jornada celebra-
da a Sant Bartomeu que l’equip 
de l’Estany va accedir al podi del 
campionat, però sense dubte la 
seva millor jornada va ser la si-
sena on van quedar primers amb 
712 punts i 56 bitlles. Poc es pen-
saven que aquella seria la darre-
ra del campionat i que el resultat 
amb què van acabar els valdria la 
segona posició a la classificació fi-
nal, amb un total de 3957 punts i 
279 bitlles.

Els tercers classificats han estat 
els Mai Tips de la Torre, amb un 
total de 3925 punts i 282 bitlles, 
seguits de prop pels Jaume Puig, 

de Perafita, que han aconseguit 
3916 punts i 272 bitlles. Els pera-
fitencs han pagat cara la ressaca 
de la 3a jornada del campionat, 
que es va jugar a Perafita el diu-
menge de Festa Major.

Enguany, també es va donar un 
Premi Especial de Valors, a l’equip 
que fomentava la participació per 
sobre la competició, el bon ambi-
ent, la solidaritat i la participació 
de dones. L’equip guanyador, vo-
tat pels jugadors i jugadores del 
campionat, va ser per majoria Les 
Revifalles d’Olost.

De les dues darreres jornades 
disputades, destaca la tercera 
posició que van obtenir Els Il-
luminats de Sant Bartomeu del 
Grau, a la Torre, amb un total de 
664 punts i 50 bitlles. I la terce-

ra posició assolida per Les Parres 
d’Olost, a la que seria la darrera 
jornada a Oristà, fent un total de 
651 punts i 45 bitlles.

La pluja va obligar a suspen-
dre la darrera jornada del Cam-
pionat, que s’havia de celebrar a 
Olost, però no l’entrega de Premis 
i el posterior sopar de germanor, 
amb més de 110 comensals entre 
participants i acompanyants.

Els premis d’enguany van ser 
unes paneres elaborades per 
l’Associació de Productors i Ela-
boradors del Lluçanès, i els en-
carregats d’entregar-los van ser 
l’alcalde d’Olost, Josep Maria 
Freixanet, la regidora d’esports 
del mateix poble, Meritxell Trigo 
i la tècnica d’esports del Consorci, 
Sara Sucarrats.//

La segona 
posició dels 
Estanyecs 

B és la 
sorpresa del 
campionat

Les germanes Clavell 
participen al Campionat 
d’Espanya de natació

S’acaba el programa 
l’Estiu Inquiet 2022 LaRella tornarà a 

sortir el dijous
8 de setembre

Bon estiu!
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AGENDA

 DIMARTS 9 D’AGOST 

OLOST_ FESTA MAJOR. DONACIÓ DE SANG. De les 5 a 
les 9 del vespre a l’Espai Rocaguinarda. AMERICANA 
INFANTIL DE PÀDEL, durant tot el dia a les pistes.

 DIMECRES 10 D’AGOST 

PERAFITA_ CONTES DE LA LLUNA SOTA LES ESTRELLES. 
Sopar de carmanyola i contes. A partir de les 9 del ves-
pre a la plaça Sant Antoni.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ FESTA MAJOR. PREGÓ a càrrec 
de Ramon Jové. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “MOMENTS 
MÀGICS DEL LLUÇANÈS”, de Josep Martínez Castro, 
amb Dani Ramírez i Martí Oliveras, al Local del cen-
tre a partir de 2/4 de 7 de la tarda. INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ DE LES OBRES DE L’ESCOLA DE PINTURA de 
Sant Boi, a continuació a la sala d’art Joan Ferrer. ES-
PECTACLE DE MÀGIA “UNA NIT AMB EL MÀG LARI”, a 
2/4 d’11 de la nit a la plaça Nova.

OLOST_ FESTA MAJOR. TORNEIG DE FUTBOLÍ, a partir 
de les 7 de la tarda al casal de la gent gran.

 DIJOUS 11 D’AGOST 

OLOST_ FESTA MAJOR. PREGÓ a càrrec de Quico Sallés i 
reconeixement a les persones i entitats, a les 9 del ves-
pre a la plaça Major. CINEMA A LA FRESCA, tot seguit.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ FESTA MAJOR. XERINGADA DE 
COLORS, a les 12 del matí a la plaça Nova. GIMCANA 
JOVE, a partir de 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Nova. 
BINGO, a 2/4 d’11 de la nit a la plaça Nova. CAMPA-
NADES DE FESTA MAJOR, a les 12 de la nit. Tot seguit, 
CORREBARS.

 DIVENDRES 12 D’AGOST 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ FESTA MAJOR. CAMPIONAT DE 
TENIS TAULA I DE TRUC a les 4 de la tarda a la plaça 
Nova. ANIMACIÓ INFANTIL “Els corsaris de l’escuma”, 
a les 6 de la tarda a la plaça Nova. DONACIÓ DE SANG, a 
partir de les 6 de la tarda. HAVANERES AMB ELS PESCA-
DORS DE L’ESCALA, a 2/4 d’11 del vespre a la plaça Nova.

OLOST_ FESTA MAJOR. SARDANES amb la cobla Canigó, 
a 2/4 de 8 del vespre a la plaça Major. CORREFOC, a 2/4 
d’11 de la nit a la plaça Major. Tot seguit, CONCERT 
amb Supervivents i DJ Jolie.

PRATS DE LLUÇANÈS. FEST-TE L’AGOST. CONCERT AMB 
BANÚS QUARTET, poemes i rondalles. A les 10 del ves-
pre als Jardins de Cal Bach.

 DISSABTE 13 D’AGOST 

OLOST_ FESTA MAJOR. EL PAGÈS DE FERRO, a partir de 
2/4 de 4 de la tarda al camp de futbol vell. BOTIFAR-
RADA POPULAR, a partir de les 9 del vespre al camp de 
futbol vell. CONCERTS DE GERMÀ NEGRE I WAIKIKI, a 
partir de 2/4 de 12 de la nit a la plaça Major.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ FESTA MAJOR. FESTIVAL I AC-
TIVITATS AQUÀTIQUES, a les 11 del matí a la Piscina. 
SIMULTÀNIES D’ESCACS, a les 6 de la tarda a la plaça 
Nova. CURSA CRONOMETRADA DE PUJADA AL CAMPA-
NAR, a les 6 de la tarda a l’església. SOPAR JOVE, a les 9 
del vespre a la Piscina. CONCERT AMB LA TRIBUT FM I 
DJ GIN, a 2/4 d’1 de la matinada a la plaça Nova.

 DIUMENGE 14 D’AGOST 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ FESTA MAJOR. CAMPIONAT DE 
BOTIFARRA, a ¾ de 3 de la tarda a la plaça Nova. FESTA 
HOLI, a les 7 de la tarda al Camp de Futbol. Bingo, a 2/4 
d’11 de la nit a la plaça Nova.

 DIVENDRES 5 D’AGOST 

OLOST_ FESTA MAJOR. PARTIT SOLTERS/ES I CASATS/
ES. A 2/4 de 9 del vespre al camp de futbol.

PRATS DE LLUÇANÈS. FEST-TE L’AGOST. CONCERT AMB 
JORDI BLANQUÉ, a les 10 del vespre als Jardins de la 
Farmàcia Vella.

 DISSABTE 6 D’AGOST 

OLOST_ FESTA MAJOR. TORNEIG DE FUTBOL SALA. A 
partir de les 9 del matí al pavelló. CAMPIONAT DE BOTI-
FARRA, a 2/4 de 4 al Casal de la Gent Gran. CAMINADA 
NOCTURNA, a partir de les 9 del vespre a la plaça Major.

 DIUMENGE 7 D’AGOST 

OLOST_ FESTA MAJOR. 4H DE NATACIÓ. A partir de les 4 
a les piscines municipals.

OLOST_ FESTA MAJOR. ESPECTACLE INFANTIL amb 
atrapasomins i festa de l’escuma. A les 11 del matí a la 
plaça Major. CRONOESCALADA, a 2/4 de 6 de la tarda a 
la plaça Major. ACTUACIÓ D’ARRIBAR I PLOURE, a 2/4 
de 12 de la nit a la plaça Major.

SANTA MARIA DE MERLÈS_ FESTA MAJOR. CANTADA 
D’HAVANERES AMB SAC I GANXO i PD Salas Xic, a par-
tir de les 10 del vespre.

 DILLUNS 15 D’AGOST 

OLOST_ FESTA MAJOR. OFICI, a les 11 del matí a l’es-
glésia. BALLADA DELS GEGANTS, tot seguit. CONCERT 
AMB L’ORQUESTRA VENUS, a les 7 de la tarda a la plaça 
Major. BALL AMB L’ORQUESTRA VENUS, a les 11 de la 
nit, a la plaça Major, i a continuació, DISCOMÒBIL a la 
zona esportiva.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ FESTA MAJOR. MISSA, a 2/4 
d’1 del migdia. SARDANES amb la Cobla Canigó, a la 1 
del migdia. GRAN CAGADA, a les 4 de la tarda. PARTIT 
DE FESTA MAJOR, a les 5 de la tarda al camp de futbol. 
CONCERT AMB L’ORQUESTRA LA GERUNDA, a les 7 de la 
tarda a la plaça Nova. BALL DE NIT AMB L’ORQUESTRA 
LA GERUNDA, a les 11 de la nit a la plaça Nova.
SANTA MARIA DE MERLÈS_ FESTA MAJOR. MISSA, a les 
12 del migdia. ANIMACIÓ INFANTIL I MÀGIA, AMB DANI 
MAGYK, a les 6 de la tarda. BALL DE FESTA MAJOR, AMB 
JORDI BRUCH, al vespre.

 DIMARTS 16 D’AGOST 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ FESTA MAJOR. CAMPIONAT DE 
PETANCA, a les 8 del matí al parc de la Font de la Presa. 
CAMINADA POPULAR A MONTORRO I PERANOGUERA, a 
2/4 de 6 de la tarda a la plaça Nova. MISSA A SANT ROC, 
a les 7 de la tarda. SOPAR POPULAR I SUPERBINGO, a 
les 9 del vespre a la plaça Nova.

OLOST_ FESTA MAJOR. INFLABLES, durant el matí, a la 
piscina. HOLLY A SANT ADJUTORI, a les 6 de la tarda a 
la font del carrer Berga. HAVANERES AMB ‘HAVANEROS’ 
DE L’ESQUIROL, a les 9 del vespre a Sant Adjutori.

 DIMECRES 17 D’AGOST 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ FESTA MAJOR. DINAR A LA 
FONT DE LA PRADA, a les 2 del migdia. SARDANES amb 
la Cobla Vila d’Olesa, a les 4 de la tarda a la Font de la 
Prada.

ALPENS_ DONACIÓ DE SANG. De les 5 a les 9 del vespre.
dijous 18 d’agost

 DIVENDRES 19 D’AGOST 

PRATS DE LLUÇANÈS. FEST-TE L’AGOST. CONCERT AMB 
MARIA JAUME amb banda, a les 10 del vespre als jar-
dins de la Farmàcia Vella.

OLOST_ TROBADA SOBRE LA ROSELLA amb el grup d’es-
tudi de plantes de l’entorn, a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ TORNEIG DE FUBTOL SALA, 
BOTIFARRADA I DJ LOCAL, a partir de les 5 de la tarda 
a zona esportiva.

 DISSABTE 20 D’AGOST 

PRATS DE LLUÇANÈS. DONACIÓ DE SANG, de 5 a 9 del 
vespre, a l’Espai.

 DIUMENGE 21 D’AGOST 

PRATS DE LLUÇANÈS, DONACIÓ DE SANG, de 10 a 2 del 
migdia, a l’Espai.
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DIPÒSIT LEGAL_ B-31.541-2001 

FE D’ERRADES_ En el número anterior, 
LaRella 530, a la notícia titulada “Sant 
Boi aposta pel sistema Porta a Porta”, a 
les dades aportades parlàvem de tones 
per habitant. En realitat, hauria de dir, 
quilograms per habitant. A la mateixa 
notícia, citàvem a la regidora de Sobremunt 
com a Laia Serradell, i la regidora és l’Ester 
Serradell.

Amb la 
col·laboració de:

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 publi-
cats a les seves pàgines.

EQUIP
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SANT BARTOMEU DEL GRAU. FESTA MAJOR. CURSA 
D’OBSTACLES, a les 10 del matí. PLANTADA DE BITLLES 
CATALANES, a les 10 del matí. ANIMACIÓ INFANTIL I 
FESTA DE L’ESCUMA amb Jaume Barris, a 2/4 de 6 de 
la tarda. HAVANERES AMB LES ANXOVETES, a les 8 del 
vespre.

SANT FELIU SASSERRA_ FESTIVITAT DE SANT PERE 
ALMATÓ.

 DIVENDRES 2 DE SETEMBRE 

LLUÇÀ_ JORNADA DE MEMÒRIA HISTÒRICA. A partir de 
les 6 de la tarda al Puig dels Eixuts.

 DISSABTE 3 DE SETEMBRE 

SANT MARTÍ D’ALBARS_ FESTA DE L’ESPORT. Escuma, 
inflables, pista americana, bitlles, berenar... i ESPECTA-
CLE ANGIS DE DANSA, FOC I PIROTÈCNIA. A partir de 
les 6 de la tarda a la zona esportiva.

ALPENS_ ESCENA DE TARDOR. “EL PONT”, OBRA DE 
LAURENT VAN WETTER, traduïda i adaptada per Albert 
Tola. A les 7 de la tarda al Cafè teatre Casino.
LLUÇÀ_ 3R ANIVERSARI DEL PUIG DELS EIXUTS, durant 
tot el dia a la masia.

 DIUMENGE 4 DE SETEMBRE 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTIVAL L’INTRÚS. Concert amb 
JF Trio, a les 12 del migdia a la masia de la Vila de 
Llanars.

PERAFITA_ CAMINADA ALS MUNTS

 DIJOUS 8 DE SETEMBRE 

LA TORRE D’ORISTÀ_ FESTA MAJOR.

SANT BARTOMEU DEL GRAU. FESTA MAJOR. SPLASH 
SLIDE, TOBOGAN D’AIGUA, a les 11 del matí. CONCURS 
DE DIBUIX I PINTURA, a les 5 de la tarda. DUET DE VIO-
LINs a càrrec d’Alba compte i Erola Masqué, a 2/4 de 9 
del vespre. FESTA BLANCA, sopar de tapes, taller de gin-
tònics i música en directe amb Marc Anglarill, a partir 
de ¾ de 9 del vespre.

PRATS DE LLUÇANÈS. FEST-TE L’AGOST. CONCERT AMB 
MAR PUJOL I MARTY OLLIVANT, a les 10 del vespre als 
Jardins de Cal Bach.
OLOST_ CLUB DE LECTURA amb la novel·la I del cel van 
caure tres pomes, a les 7 de la tarda a l’Espai Rocagui-
narda.

 DISSABTE 27 D’AGOST 

SANT BARTOMEU DEL GRAU. FESTA MAJOR. PEDALADA 
POPULAR, a les 9 del matí. TARDA DE MOTOR, a les 4 de 
la tarda. SOPAR POPULAR I GROSSA DE SBG, a 2/4 de 9 
del vespre. CONCERT AMB CAPINÀS I DJ CAPDE, a 2/4 
de 12 de la nit.

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS. FESTA MAJOR. TALLER 
D’ELABORACIÓ D’UN BÀLSAM LABIAL I JOC DE RECO-
NEIXEMENT D’HERBES REMEIRES mitjançant els sen-
tits, a 2/4 de 5 de la tarda. INFLABLES I COCA I XO-
COLATA, A LES 5 DE LA TARDA. Espectacle “Cia Laberta 
Delpoblet”, contes, titelles, elements i escenografies, a 
partir de les 6 de la tarda.

 DIUMENGE 28 D’AGOST 

PERAFITA_ 28A TROBADA D’ACORDIONISTES, amb la 
cloenda d’Anatol Eremiciuc. A 2/4 de 6 de la tarda al 
Pavelló. PROCESSÓ DE SANT AGUSTÍ, al vespre.

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS. FESTA MAJOR. MISSA I 
VERMUT, a 2/4 d’1 del migdia a Sant Agustí.

AGENDA

 DIMARTS 23 D’AGOST 

SANT BARTOMEU DEL GRAU. FESTA MAJOR. TALLER 
D’ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES, a les 5 de la tarda. ta-
ller de gegants i gegantó, a les 6 de la tarda. PREGÓ a 
càrrec de Joan Hernàndez i ELECCIÓ DE L’HEREU I LA 
PUBILLA, a les 8 del vespre. CAMINADA NOCTURNA, a 
2/4 de 10 del vespre.

 DIMECRES 24 D’AGOST 

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS. FESTA MAJOR. CAMINADA 
POPULAR, a les 6 de la tarda sortida de la Casa de la 
Vila.

SANT BARTOMEU DEL GRAU. FESTA MAJOR. REPIC DE 
CAMPANES, a 2/4 d’11 del matí. MISSA CANTADA PEL 
COR DEL GRAU, a les 11 del matí. CERCAVILA, VER-
MUT I SARDANES, a 2/4 d’1 del migdia. CAFÈ CON-
CERT AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS, a les 6 de la 
tarda. BALL AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS, a les 10 
de la nit.

 DIJOUS 25 D’AGOST 

SANT BARTOMEU DEL GRAU. FESTA MAJOR. JOCS A LA 
PISCINA I INFLABLE, a les 11 del matí. Spinning, a les 
7 de la tarda. CONCERT AMB JORDI BRUCH, a les 10 del 
vespre.

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS. FESTA MAJOR. MISSA a 
Sant Genís del Pi I VERMUT. A les 12 del migdia.

 DIVENDRES 26 D’AGOST 

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS. FESTA MAJOR. BOTIFAR-
RADA acompanyada AMB EL GRUP MUSCIAL “THE BLUE 
STABLE”, BINGO I FI DE FESTA AMB ÀLEX PERIS, a par-
tir de 2/4 de 9 del vespre.
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LA VINYETA, per Olga MolinaLA VINYETA, per  Raül López

LA VINYETA



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

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

PLATS 
PREPARATS

DISTRIBUCIÓ

PRATS DE LLUÇANÈS

SANT BOI SANT BARTOMEU

SANT AGUSTÍ



12_ALTRES SERVEIS
AUTO ESCOLA FUNERÀRIA TINTORERIA

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

NETEJAFOTOGRAFIA RESIDÈNCIA

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

5 dv PRATS EURAS

6 ds F. ATLÀNTIDA - VIC ATLÀNTIDA

7 dg F. PORTAL DE QUERALT PORTAL DE QUERALT

8 dl ST. BARTOMEU ALIBERCH

9 dt OLOST BARNOLAS

10 dc PRATS TERRICABRAS

11 dj ST. BARTOMEU ARUMI

12 dv OLOST URGELL

13 ds F. AUSA - VIC AUSA

14 dg F. POU - VIC POU

15 dl F. TERRICABRAS - VIC TERRICABRAS

16 dt ST. BARTOMEU ARUMI

17 dc PRATS URGELL

18 dj ST. BARTOMEU AUSA

19 dv OLOST POU

20 ds F. ALIBERCH - VIC ALIBERCH

21 dg F. BARNOLAS - VIC BARNOLAS

22 dl PRATS TERRICABRAS

23 dt OLOST AUSA

24 dc PRATS POU

25 dj ST. BARTOMEU ALIBERCH

26 dv OLOST BARNOLAS

27 ds F. URGELL - VIC URGELL

28 dg F. ARUMI - VIC ARUMI

29 dl ST. BARTOMEU ALIBERCH

30 dt OLOST BARNOLAS

31 dc PRATS TERRICABRAS

1 dj ST. BARTOMEU FARGAS

2 dv OLOST ARUMI

3 ds F. URGELL - VIC URGELL

4 dg F. EURAS - VIC EURAS

5 dl PRATS VILAPLANA

6 dt OLOST ATLÀNTIDA

7 dc PRATS AUSA

8 dj ST. BARTOMEU POU

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

 » 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)

 » TELEVISIÓ LG 32 pulsades. No és smart. 
En molt bon estat. 80€. T.: 662 34 79 04 
(R531/01)

 » SILLÓ reclinable elèctirc. 150€. T.: 696 
12 28 59 (R531/02)

 » MÀQUINA DE COSIR manual, antiga però 
en bon estat de conservació. 50€. T.: 696 
12 28 59 (R531/03)

 » PORTA MÀNEGUES amb rodes, capacitat 
de 50 metres. A bon preu. T.: 637 15 40 
48 (R531/04)

 » 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

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

 » LOCAL I TERRENYS aptes per a cavalls, a 
Olost. T.: 648 87 15 55 (R531/05)

ES LLOGA

 » CADIRETA porta bebès per a bicicle-
ta (marca Hamax) i altres articles de 
puericultura. Telèfon: 680 22 40 87 
(R530/01)

 » PATINET I CASC infantil (dels 2 fins als 
6 anys) i BICI BMX de 6 a 9 anys. T.: 
607159511 (només missatges de What-
sApp) (R531/06)

ES REGALA
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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)

> CAMBRERA per un bar a Sant Bartomeu del 
Grau. T.: 621200329 (R531/07)

> 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)

> OBRADOR D’OLOST. Horari de matins o tardes 
de dilluns a divendres, flexible per conciliació. 
La feina consisteix en tasques pròpies de l’obra-
dor, que elabora pizza artesana. Per començar 
el setembre. T.: 616 06 68 42 (Sergi) (R531/08)

> CAMBRER/A amb experiència demostrable 
pel mes d’agost. 2 dies de festa setmanals. In-
teressats/ades, passeu per les piscines de Sant 
Feliu Sasserra qualsevol tarda entre setmana 
(R530/02)

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 13 de juliol al 2 d’agost

Tempesta aquesta tarda de l’1 d’agost a Sant Boi. Amb 10 minuts, 10 litres.//F: JOSEP MARTÍNEZ CASTROCortina de pluja al costat de Montserrat el 2 d’agost vist des dels Munts.// 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

13 36.2 15.4 0.0 36.0 16.7 0.0 34.1 19.5 0.0 34.7 17.8 0.0 34.5 19.4 0.0
14 36.9 14.2 0.0 35.9 15.8 0.0 32.7 18.7 0.0 37.8 15.7 0.0 33.9 19.3 0.0
15 38.1 14.5 0.0 37.5 16.9 0.0 35.6 19.1 0.0 40.2 15.8 0.0 s/d s/d s/d
16 38.2 15.2 0.0 37.3 17.1 0.0 35.7 20.3 0.0 39.5 14.9 0.0 s/d s/d s/d
17 38.7 15.8 0.0 37.5 18.2 0.0 35.8 21.3 0.0 38.8 16.0 0.0 s/d s/d s/d
18 37.2 15.1 0.0 36.2 17.1 0.0 35.1 20.5 0.0 38.8 15.2 0.0 s/d s/d s/d
19 36.1 15.1 0.0 35.6 16.3 0.0 34.4 19.4 0.0 37.6 16.7 0.0 34.6 19.7 0.0
20 34.9 14.8 0.0 34.3 16.6 0.0 33.1 19.1 0.0 37.0 14.8 0.0 33.4 19.0 0.0
21 36.5 15.8 0.0 36.2 17.3 0.0 34.3 18.4 0.0 37.8 18.0 0.0 34.4 18.6 0.0
22 37.6 15.3 0.0 37.0 17.5 0.0 36.0 19.5 0.0 38.6 17.2 0.0 36.1 19.3 0.0
23 35.0 17.3 0.0 34.5 19.2 0.0 33.3 20.3 0.0 38.2 17.6 0.0 33.4 19.6 0.0
24 37.3 17.2 0.0 36.3 18.8 0.0 35.3 21.1 0.0 39.2 18.4 0.0 35.1 18.9 0.0
25 36.9 14.5 0.0 35.9 17.2 0.0 35.4 19.1 0.0 37.6 17.1 0.0 35.1 18.9 0.0
26 34.0 16.7 0.0 32.2 18.7 0.0 31.3 18.6 2.8 34.7 18.0 0.0 31.1 17.7 0.0
27 32.4 16.9 0.0 31.1 17.8 0.0 30.1 17.6 0.2 33.8 19.4 0.0 30.1 16.8 0.0
28 29.8 17.4 0.0 27.7 18.1 0.0 27.8 18.7 0.0 31.4 17.6 Inp. 28.6 17.5 0.0
29 30.8 16.7 0.8 30.6 16.9 3.2 28.0 17.8 1.4 32.1 17.3 1.0 27.8 17.4 0.2
30 38.9 17.1 0.0 30.1 17.6 0.0 27.3 18.1 0.0 31.0 18.0 0.0 26.2 16.9 0.0
31 34.1 17.4 31.4 32.7 18.7 13.0 32.3 18.1 19.8 35.4 19.6 7.0 30.1 17.4 16.2
1 34.7 16.4 0.2 32.9 17.2 0.2 32.1 17.5 10.0 34.0 18.1 Inp. 31.4 17.3 25.6
2 35.8 18.4 0.0 35.2 19.8 0.0 32.9 19.7 3.2 37.8 18.7 Inp. 32.4 18.3 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 15 de juliol 40.2

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 14 de juliol 14.2

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 32.4

PRATS 16.4

SANT BOI 51.8

ORISTÀ 8.0

ALPENS 42.0




