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Relleu al capdavant de 
l’alcaldia de Sobremunt
·  Ester Ordeig substiturià Albert Güell després de set anys d’alcalde 
· És el segon canvi d’alcaldia aquesta legislatura a la comarca

El Lluçanès manté la flama per la Diada
Ofrena floral dels ajuntaments i entitats del Lluçanès al monòlit de Jaume Puig de Perafita i els seus fills, el passat 10 de setembre.//F: AJ PERAFITA

 ENTREVISTA 

“La gent era una 
part de la Fonda”
Entrevista a Joan Enric i 
Dolors Brià Casademunt, 
de la Fonda d’Alpens

 CINEGÈTICA 

Els caçadors posen 
fi a la vaga
S’anul·la la mesura 
d’avisar amb antel·lació 
del lloc de la batuda

 CULTURA 

Ambrós recull dos 
premis més
Són el 40è Premi 
Montseny i el Concurs 
de Vimbodí i Poblet

 ESPORTS 

Una etapa de la 
Volta sortirà d’Olost
La cursa ciclista de 
Catalunya farà parada el 
22 de març al Lluçanès

 MEDI AMBIENT 

Crema preescrita de 
8 ha a Sobremunt
Els Bombers coordinaran 
l’actuació el pròxim 
dijous 29 de setembre

 FIRES I FESTES 

A punt per la Fira 
de l’Hostal del Vilar
Entre els actes, concurs 
de ratafia i presentació 
de la Taula de la Pagesia

Perafita, Prats de Lluçanès, Oristà, Sant Martí d’Albars i Sant Feliu Sasserra organitzen actes
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Les havaneres amb Cavall Bernat obrien la 
festa major d’enguany, el divendres 9 de se-
tembre al vespre. L’endemà, el veïnat de Santa 
Creu es va aplegar al local social per celebrar el 
tradicional dinar popular. Per obrir la gana els 
Flotis Lúdics els van deixar jugar amb els seus 
Jocs Gegants. Els Café Trio el dissabte i en Jor-
di Bruch el dimecres, van ser els encarregats 
de portar el ritme a la festa major, la màgia la 
va portar en Sergi Armentano.//CFU

NOTÍCIESL’ÀLBUM

Els veïns i veïnes de St. Feliu han gaudit de deu 
dies de Festa Major amb activitats per tots els 
gustos i públics. La sortida de motos clàssiques va 
ser el toc d’inici, el primer cap de setmana de se-
tembre, el gruix d’actes es van concentrar durant 
el segon cap de setmana. El torneig de Petanca i 
de futbol, la festa de l’escuma, el sopar popular, 
la quina musical i els concerts, la pujada al Serrat 
Llobater i el Treure Ball, van acabar d’omplir els 
dies de la Festa Major.// CFU

La Festa Major de la Torre ha estat curta però 
intensa. Arrancava el 8 de setembre amb la tra-
dicional rifa de pernils en sortint de missa i el 
vermut. El divendres, després del pregó, havent 
sopat, concert de la Miona i en Ferran Orriols 
i Pelat i Pelut. El cap de setmana els xics van 
gaudir de la festa de l’espuma i els inflables i els 
grans de la degustació de vins i tapes. El diumen-
ge missa, més pernils rifats i ball per tancar la 
Festa Major.//CFU

La Festa Major de Pinós es van concentrar 
en el cap de setmana del 10 i 11 de setembre. 
El dissabte, la Margarita Torné, animava la 
revetlla amb el seu acordió, mentre el veïnat 
s’atipava gràcies al servei de bar amb carn i bo-
tifarra a la brasa.

El diumenge no es va poder celebrar la mis-
sa a causa de l’estat de l’edifici. A la tarda, la 
Margarita Torné va ser, de nou, l’encarregada 
d’amenitzar el ball de Festa Major.// CFU

Sant Feliu Sasserra 
llueix per Festa Major

La Torre d’Oristà es 
vesteix de festa

Sis dies de festa a 
Santa Creu de Jutglars

Pinós recupera la Festa 
Major dos anys després

Tast d’escumosos a càrrec de Cal Siller.// F: COMISSIÓ Festa de l’escuma a la plaça de l’Església.//F: TXELL SUCARRATS

Actuació de la Coral Noves Veus.// F: AJ OLOST Sopar de revetlla de Festa Major.// F: GLÒRIA PLA

Expectant torneig de botifarra a l’Ateneu.// F: COMISSIÓ

Cursa d’Orientació pels voltants del nucli.// F: AJ OLOST

Concert de Clima el dissabte de Festa Major.// F: COMISSIÓ

Actuació del mag Sergi Armentano.// F: AJ OLOST
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NOTÍCIESNOTÍCIES

Inauguració de la font de l’1 d’octubre a St. Martí//F: AJ SMA Assistents a la trobada//F: CONSORCI

Els pobles del Lluçanès 
commemoren la Diada 
de Catalunya

Trobada d’empresaris del 
Lluçanès per conèixer els 
ajuts Leader

L’acte unitari de commemoració de la Diada Naci-
onal de Catalunya al Lluçanès, es va fer a Perafita el 
dia 10, amb l’ofrena floral al monòlit de Jaume Puig, 
mort durant el setge de 1714. L’endemà, Diada Na-
cional de Catalunya, es va commemorar a diferents 
pobles del Lluçanès. A Sant Boi es va llegir el mani-
fest i es va fer una ballada de sardanes. A Prats es va 
fer l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a 
Sant Martí van inaugurar la Font de L’1 d’octubre i a 
Sant Feliu i Oristà van renovar estelades.// Red.

El Consorci juntament amb l’Agència de Desenvolu-
pament Rural de la Catalunya Central van organitzar 
una jornada per donar a conèixer els ajuts Leader, des-
tinats a empreses públiques i privades.

La convocatòria finalitza aquest 30 de setembre. Les 
inversions han de ser d’un mínim de 12.000 euros i 
l’import de l’ajut pot variar del 22,5% fins al 40%.

A la jornada, que es va celebrar a la seu de Roansa 
d’Olost, també es va parlar dels diferents serveis i re-
cursos cap a les empreses que ofereix el Consorci.// Red.

Relleu a l’alcaldia de Sobremunt

Albert Güell deixarà l’alcaldia de 
Sobremunt el pròxim 27 de setem-
bre. La possibilitat de no acabar 
la legislatura era un fet que Güell 
sempre havia contemplat i acordat 
amb tot l’equip del grup Indepen-
dents per Sobreumnt (IpS). Ara, 
qui assumirà amb tota probabili-
tat les tasques de l’alcaldia serà 
Ester Ordeig, que és membre del 
consistori des del 2019, acompa-
nyada d’Ester Serradell com a re-
gidora.

Güell, en una carta - que podeu 
llegir sencera a la pàgina 8 - ex-
plica que “ja no m’acompanyen 
les forces necessàries per seguir 
desenvolupant la responsabilitat 
d’alcaldia amb el grau d’exigèn-
cia que em caracteritza”, i que 
“d’acord amb el compromís acor-
dat amb les companyes de projecte 
abans d’iniciar la legislatura i amb 
la ferma convicció de la necessitat 
de limitació de mandats i renova-

ció dels càrrecs públics, és moment 
de fer un pas al costat”.

Albert Güell Vallbona és alcalde 
de Sobremunt des del 2015, any 
on el nou grup d’IpS va aconseguir 
trencar amb els 16 anys de govern 
de CiU. A les eleccions de 2019, el 
grup d’IpS, va ser l’única llista que 
es va presentar als comicis.

Durant aquests anys a Sobre-
munt s’han implementat i consoli-
dat les assemblees veïnals, s’ha fet 
una moratòria per no donar més 

Ester Ordeig, Albert Güell i Ester Serradell, l’actual equip de govern de Sobremunt.// 

SOBREMUNT 
Per_ Pol Asensi Turigas

COMMEMORACIÓ EMPRESA

llicències d’habitatges d’usos tu-
rístics, s’ha desplegat la fibra òpti-
ca a totes les masies del municipi, 
o s’ha acabat la remodelació interi-
or del local polivalent del Molí.

Amb aquest relleu a Sobremunt, 
aquesta serà la segona alcaldia 
que canvia de mans durant aques-
ta legislatura a la comarca. A Llu-
çà, Eva Boixadé va cedir l’alcaldia 
a Glòria Colom a mitja legislatura, 
relleu acordat també abans de les 
eleccions de 2019.//

Pensareu com és que vulgui parlar de Sant 
Joan i els Elois precisament ara que estem a 
punt de començar la tardor. És que m’agra-
daria tractar un tema que penso que és una 
mica espinós. I de vegades el temps fa veure 
les coses amb perspectiva i et dona una altra 
visió. 

Fa pràcticament tres mesos que Prats de 
Lluçanès va celebrar les festes de Sant Joan 
i els Elois. Després de dos anys de pandèmia, 
hi havia moltes ganes de gresca i la respos-
ta va ser massiva. Jo era una d’aquestes 
persones que esperava amb candeletes po-
der tornar a sortir al carrer, sentir petar el 
petardàs, ballar al ritme de la música de la 
txaranga, veure els animals, els traginers i... 
sobretot, el Contrapàs. Sentir les primeres 
notes interpretades pel Grup Orquestral de 
Prats i, tot seguit, pell de gallina i comen-
çar a saltar al ritme de la música. I, de fet, 
així va ser. Vaig viure la festa amb plenitud 
i amb la il·lusió de portar-hi dos petitons que 
es pot dir que van viure Sant Joan i els Elois 
amb normalitat per primera vegada.

Seria doncs tot fantàstic si no hi hagués un 
però. Vaig retrobar-me amb una sensació que 
havia viscut ja fa anys i que em va fer una 
mica de nosa. Em vaig tornar a sentir orfe de 
vestimenta. Sí, deureu pensar que sóc ben 
estranya... Ja de joveneta, el dilema d’haver 
d’escollir entre portar la brusa dels traginers 
o bé la samarreta dissenyada expressament 
per a l’ocasió em tenia negra (i no és ironia!). 
Per un cantó el cor em deia que havia de se-
guir fidel a la tradició i anar vestida com una 
traginera. Però per l’altra, el cor em portava a 
triar la samarreta negra, una pràctica de fet 
cada vegada més estesa. Al cap d’uns anys de 
viure aquest dilema vaig optar per una solu-
ció salomònica: ni brusa de traginer ni samar-
reta feta per a l’ocasió. Una samarreta negra 
de l’armari que fos ben llisa, i avall.

Segurament aquest any vaig tornar a tenir 
un dilema important perquè em vaig trobar 
que tenia dos nens per vestir i podia triar si 
els posava la brusa de traginer o bé la samar-
reta. Ai las... No ho podríem fer més fàcil? No 
hi podria haver una solució que satisfés totes 
les parts? Tenim una festa de primer nivell 
i hem de fer els possibles perquè ho continuï 
sent i mantenint els trets més característics. 
També després d’un temps de reflexió con-
tinuo sense veure-li sentit que haguem de 
cantar en una altra llengua tenint-ne una de 
pròpia. Amb la mar de músiques que exis-
teixen al món... Per cert, els meus nens van 
anar un dia amb la brusa de traginer, i un 
altre amb la samarreta negra...//

Anna 
GORCHS FONT

Sant Joan amb
el cor partit

LA COLUMNA
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Lliurament del premi Montseny. Ambrós, segon per l’esquerra.//

Crema prescrita de 8 
hectàrees a la finca El 
Muntaner de Sobremunt

Els caçadors posen fi a la vaga

El Grup de Reforç d’Actuacions Forestals dels Bom-
bers de la Generalitat, coordinarà una crema prescri-
ta i controlada de 8,3 hectàrees a la finca El Munta-
ner, a Sobremunt. La crema forestal es realitzarà el 
proper dijous 29 de setembre cap a les deu del matí 
amb l’objectiu de reduir el risc d’incendis i facilitar la 
pastura dels ramats. L’acció també comptarà amb la 
col·laboració de l’Associació de Defensa Forestal del 
Lluçanès (ADF), l’Associació de Propietaris Forestals, 
la Diputació de Barcelona, el Consorci i l’Ajuntament. 

INDIGNACIÓ PER LA PROHIBICIÓ DE CREMES
La crema de Sobremunt arriba enmig del males-

tar de la pagesia després de l’entrada en vigor de la 
Llei estatal de residus i sòls contaminants per a una 
economia circular, aprovada al passat 8 d’abril, que 
prohibeix fer qualsevol crema de restes generades per 
activitats agrícoles no prescrita, excloent les raons fi-
tosanitàries o prevenció forestal. 

L’objectiu de la llei és que, de les restes vegetals, se’n 
faci compost, en comptes d’eliminar-la amb cremes. 
Un procés que, segons molts pagesos, té un cost molt 
elevat. 

Amb tot, Unió de Pagesos ha reclamat a la conse-
llera Teresa Jordà, que s’implementi a Catalunya, un 
sistema d’autoritzacions de cremes justificades per 
motius justificats. Una mesura que, segons anuncien 
des del sindicat, la consellera s’hauria compromès a 
realitzar. Per ara, però, no complir la norma vigent pot 
comportar multes d’entre 2 i 100 mil euros.// LCP 

Després de les negociacions entre els actors, el dis-
sabte 17 de setembre al Lluçanès, com a la resta de Ca-
talunya, van tornar les batudes de senglar. En total, 
hauran estat dues setmanes – del 4 al 17 de setembre 
– que no s’hauran caçat porcs a tot el país. La comu-
nitat de caçadors porten temps reclamant millores al 
sector, però la gota que va fer vessar el got i que portar 
a l’aturada va ser el canvi de normativa a través del 
qual la Generalitat obligava a avisar amb antelació 
del lloc de batuda. Tal com avançava el president de la 
Societat de Caçadors de Prats, Crisant Solà, aquesta 
era una mesura de difícil compliment perquè la caça 
del senglar es fa a través del seguiment del seu rastre.

Finalment, i després d’una reunió entre la Federació 
Catalana de Caça i el Departament d’Acció Climàtica, 
s’ha arribat a un acord que anul·la aquesta mesura, de 
manera que els caçadors només hauran de comunicar 
la zona de batuda quan es tracti de terrenys públics. 
Així, i segons explica Solà, els caçadors del Lluçanès, 
que gairebé sempre cacen en terrenys privats, no es 
veuran massa afectats pel canvi de normativa. 

L’acord inclou altres demandes del sector, com la 
possibilitat de multar a aquells que entorpeixin les ba-
tudes o la creació d’una comissió de control que garan-
teixi el compliment de l’entesa. Durant les darreres 
dues setmanes de vaga s’han deixat de caçar al Llu-
çanès uns 120 porcs, una mostra de força dels caça-
dors que ajuda a visibilitzar el creixement que aquest 
animal està experimentant a tot el país (actualment, 
els caçadors calculen que a la comarca hi poden haver 
uns 4.500 exemplars). Així, la comunitat vol mostrar 
la importància que tenen els caçadors, que, tal com 
explica Solà, realitzen una feina social rellevant per 
controlar el senglar.//JBE

MEDI AMBIENT CINEGÈTICA

Vicenç Ambrós recull 
dos premis més

El poeta i escriptor Vicenç Ambrós i Besa va rebre 
el passat 6 d’agost el 40è Premi Literari Montseny, 
convocat per l’Associació d’Amics del Montseny, amb 
l’obra “Vent en contra”. El certamen literari va néi-
xer l’any 1983 amb el Montseny com a tema princi-
pal, i a partir del 1997 va passar a ser de temàti-
ca lliure. El poema guardonat és una sextina que 
“tracta sobre les contradiccions en les quals caiem 
i en la necessitat de viure-les, fins i tot malgrat la 
sensació d’estranyesa que això pot comportar”, ens 
explica l’autor. 

Aquest no ha estat l’únic reconeixement que Am-
brós ha rebut enguany. L’escriptor també ha estat el 
guanyador del 10è Concurs de Relats breus i de Po-
esia de Vimbodí i Poblet, celebrat el passat 3 de se-
tembre, amb el relat “Presències” que narra l’últim 
dia d’un pagès d’avançada edat a casa seva, després 
d’haver accedit a instal·lar-se a casa la seva filla per 
no haver de viure sol.// NSM

LITERATURA

NOTÍCIES
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Concurs de ratafia i presentació de la 
Taula de la pagesia, a la Fira de l’Hostal

El proper dimecres 28 de se-
tembre se celebrarà la tradicional 
Fira de l’Hostal del Vilar, una de 
les més importants celebrades a 
Catalunya durant els últims cent 
anys. L’esplanada de l’Hostal 
del Vilar, on es creuen diversos 
camins ramaders que travessen 
el Lluçanès, era el punt de tro-
bada dels ramats transhumants 
de bestiar que baixaven del Pi-
rineu cap als seus llocs d’origen. 
Degut a la disminució de l’acti-
vitat transhumant i ramadera 
que va tenir lloc durant la dèca-
da dels setanta, la fira va perdre 
transcendència i va esdevenir 
únicament un petit testimoni de 
la significació que havia tingut 
anteriorment. A finals dels vui-
tanta, veïns i veïnes de Sant Boi 
i Sant Agustí de Lluçanès, la van 
impulsar de nou, convertint-la en 
la fira més important del Lluça-
nès de l’actualitat.

La fira comptarà amb parades 
d’alimentació, productes locals, 
antiguitats i comerç divers, i 
l’exposició de bestiar, maquinà-

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
Per_ Nerea Sánchez Moreno

ria agrícola i ramadera. Com ja 
és habitual, hi haurà un espai 
dedicat als artesans del Lluça-
nès i una mostra d’oficis antics. 
Per altra banda, també hi haurà 
la mostra de l’Escorxador mòbil 
d’oví i cabrum de la Catalunya 
Central, posat en marxa el febrer 
d’aquest any.

Durant la jornada, tindrà lloc 
una presentació de la nova política 
agrària comuna (PAC) 2023-2027 
i els canvis que aquesta contem-
plarà. Seguidament, la fira també 
serà el marc on es presentarà la 
Taula de la Pagesia del Lluçanès, 
objectiu de la qual es treballar de 

forma conjunta per tal de definir 
quines activitats, projectes i polí-
tiques cal impulsar al territori en 
temes agrícoles i ramaders i refle-
xionar, debatre i treballar per a la 
millora en aquests àmbits.

Com a novetat d’enguany, la 
fira acollirà el primer Concurs de 
Ratafia Artesana del Lluçanès, 
que premiarà la millor ratafia ca-
solana de la comarca. Qui hi vul-
gui particpar pot portar la seva 
ratafia al Consorci o el mateix 
dia 28, a la fira. A la 1 del mig-
dia tothom qui ho vulgui podrà 
tastar gratuïtament les begudes 
candidates.//

Un any més torna la nostra Fira de 
l’Hostal del Vilar, en la qual recordem el 
nostre passat ramader i agrícola que s’ha-
via viscut al Lluçanès. Tots sabem que en 
aquesta esplanada, on s’organitza la fira, 
era una parada de la transhumància. Era 
un punt anual de reunió dels ramaders, on 
concentraven els grans ramats de bestiar 
que feien baixar de les altes muntanyes del 
Pirineu, on pasturaven en l’època d’estiu i 
els canviaven a zones més baixes per pas-
sar l’hivern. Aquest any i seguint el format 
de l’any passat, la fira només serà del matí 
i fins a migdia. Però tot i no haver-hi la 
tradicional arrossada, hi haurà un matí 
entretingut amb diferents activitats i coses 
per veure. Així que podreu gaudir de les 
exposicions de bestiar i maquinària agríco-
la, de la mostra de l’Escorxador mòbil d’oví 
i cabrum de la Catalunya Central, de les 
parades tradicionals, de la mostra d’oficis 
artesans i activitats per la canalla... Gau-
direu de tècniques de tall i transformació 
de la fusta, d’una Jornada sobre la PAC i 
creació de la Taula de la Pagesia, i per aca-
bar la festa celebrarem el 1r Concurs de 
Ratafia del Lluçanès amb tast popular per 
tothom. Així que un any més, estem con-
tents d’organitzar-la i poder-vos desitjar 
que passeu un bon dia a La Fira de l’Hostal 
del Vilar.//

Organitzadors de la 
Fira de l’Hostal del Vilar

SALUTACIÓ

Una imatge de la fira l’any passat, on els visitants encara havien d’anar amb mascareta.//F: ARXIU
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ven mai. Per sort ens va tocar un 
creuer al Carib, d’aquells de Caixa 
Manresa, i a partir d’aquell any, el 
91 o 92 no ho recordo, van decidir 
que començarien a fer vacances. 
Al cap d’un temps vam començar a 
tancar el dijous. I ara obríem tres 
dies a la setmana, però els dies 
que estava tancada treballàvem 
per tenir-ho tot a punt per donar 
un bon servei. A les 9 quan obrí-
em, estava tot llest.

J.E: Perquè a les 7 ja hi érem.
LA FEINA QUE TOTS EN GAUDÍ-

EM, ELS CUINATS.
D: A l’hora de servir corríem 

molt, però a l’hora de fer els men-

L’ENTREVISTA

“La gent d’Alpens era una part de la Fonda”

COM VA COMENÇAR LA FONDA?
Dolors: La mare va agafar la 

Fonda quan devia tenir uns divuit 
o vint anys, amb tres germans 
més. La Fonda ja feia anys que 
estava oberta, però la gent que ho 
portaven ho van deixar i la senyo-
ra Matilde, que n’era la propietà-
ria, li va dir d’agafar-ho.

Joan Enric: Era un negoci fami-
liar, el que ara s’està perdent. La 
mare, tres germans i una o dues 
dones del poble que els hi donaven 
un cop de mà.

COM ERA AQUELLA FONDA?
J.E: Abans a la Fonda es treba-

llava moltíssim els estius i per Set-
mana Santa, durant l’any era més 
tranquil. Això ha canviat molt.

D: A l’estiu, a cada habitació de 
la Fonda hi havia una família, que 
s’hi estava 15 dies o tres setmanes. 
I cada família solia tenir sempre la 
seva habitació.

J.E: Moltes de les famílies que 
ara viuen a Alpens, o estiuejants 
que hi tenen una casa, són gent 
que abans havia passat per la 
Fonda.

COM VA SER LA VOSTRA INFÀN-
CIA A LA FONDA?

D: Quan érem al carrer, ens cri-
daven: Maria Dolors, Joan Enric a 
fer habitacions. 

A la Fonda hi havia la central 
de telèfons i no es podia tancar 
mai. Nosaltres érem petits, 10 i 12 
anys, i el mestre ens deixava sortir 
de l’escola per anar a la Fonda si 
els pares havien de marxar.

J.E: Ara la mare ja ens deia que 
havíem de plegar. No anava mai a 
dormir fins que nosaltres pujàvem 
de la Fonda.

SUPOSO QUE NO ERA EL MATEIX 
LA FONDA DE FA 20 ANYS, A LA 
D’ARA?

J.E: Abans es portava tot més en 
família i era més fàcil. Potser no 
era tan rendible, perquè hi havia 
més sous, però et reparties bé la 
feina. Ara ens ho repartíem entre 
dos, i si un dels dos fallava, fallava 
tot l’engranatge. Això ens ha fet to-
car de peus a terra, la dependència 
de l’un a l’altre era massa gran.

Abans es treballava molt una 
temporada concreta, ara es tre-
balla molt tot l’any. Els dilluns fè-
iem entre 50 i 60 menús, cosa que 
abans era impensable.

D: Els pares el principi no tanca-

“A l’hora 
de servir 
corríem 

molt, però a 
l’hora de fer 
els menjars 

era una 
cuina lenta”

“Era un 
negoci 

familiar, 
el que 

ara s’està 
perdent”

jars era una cuina lenta, de temps.
J.E: Nosaltres cada setmana ho 

cuinàvem tot de nou. Ara hi ha 
molts restaurants que cuinen a 
l’engròs. Nosaltres no en sabem de 
fer això, la nostra manera de fun-
cionar és més lenta. Cada setmana 
ho fas tot i això vol una dedicació 
més exclusiva. Però creiem que la 
qualitat de cuinar-ho tot a poc a 
poc es nota. I hem apostat per això.

I QUÈ PASSARÀ ARA AMB TOTES 
AQUESTES RECEPTES?

D: Hi ha un pilot de gent que ens 
demana que fem un llibre amb les 
receptes de casa. I potser ho farem, 
però més endavant. A més, no sa-

ALPENS
Per_ Carolina Font Usart

Entrevista a Dolors i Joan Enric Brià Casademunt, de la Fonda d’Alpens

Joan Enric i Dolors Brià amb l’obsequi que van rebre de la 
gent gran d’Alpens.// F: LLSURI - DALPENS.COM
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L’ENTREVISTA

Aquesta setmana sortia la notícia que 
“la Generalitat vol fer un registre de terres 
agrícoles i ramaderes en desús perquè es 
lloguin”. La idea, diuen, és que “el govern 
vol promoure la incorporació de persones 
al món agrari i també forçar que els pro-
pietaris que no les fan servir s’avinguin a 
llogar-les per produir aliments”. Fins aquí 
tot bé no?

Tenim clar que estem immersos en una 
crisis energètica. Tenim clar que estem en 
plena emergència climàtica, difícil de negar 
després dels molts episodis extrems dels úl-
tims mesos. La primera està provocant la 
pujada de preus de les matèries primeres, 
els cereals, els fertilitzants, etc. i la segona, 
una inestabilitat terrible en la producció 
agrícola. Així doncs, el nostre sistema de 
producció d’aliments haurà de canviar de 
manera més dissenyada o bé per la força.

En aquest context, la gestió de les terres 
abandonades per a una producció agrícola 
i ramadera regeneradora del territori, que 
ens acosti a la sobirania alimentària, recu-
peri el sòl fèrtil i gestioni els boscos polvorí, 
té tot el sentit del món.

Fa molt temps que tenim un problema 
d’accés a la terra per a moltes persones jo-
ves que volen iniciar un projecte productiu. 
Les macrogranges i la gran indústria agro-
alimentària s’ho estan quedant tot, i ara 
s’hi estan sumant grans empreses contami-
nants per a rentar-se la cara. Aquests grans 
lobbys són uns dels culpables de la pèrdua 
de sòl fèrtil, la contaminació dels aqüífers, 
la pèrdua de biodiversitat i la precarització 
de la nosta pagesia. Per tant, està clar que 
s’ha d’apostar per a revertir aquesta ten-
dència i recuperar les petites granges, la 
ramaderia extensiva, la producció agrícola 
diversificada, la distribució de proximitat, 
etc. Per tant, tenir un banc de terres per a 
promoure aquest tipus de projectes podria 
ser una bona iniciativa, no trobeu?

Ara, compte que aquesta proposta de “for-
çar el lloguer de terres” no acabi servint per 
seguir engreixant aquestes mateixes grans 
empreses que porten tant de temps expoli-
ant i destrossant el territori rural de Cata-
lunya. Compte també, que aquest nou im-
puls, que entenem que a priori està fet amb 
bones intencions, no acabi aplanant el camí 
als grans projectes solars i aeòlics que están 
acabant d’enterrar el sector que sosten la 
vida: la pagesia i la ramaderia.

Què hi podem fer des de casa nostra? Jo 
ho tinc clar! Els diners de la meva compra 
aniran a recolzar la pagesia i ramaderia que 
està gestionant de manera sostenible el nos-
tre territori.//

Ariadna 
TREMOLEDA PANYELLA

Registre de terres

LA COLUMNA

“El que ens agradaria 
molt és que algú obrís 
de nou La Fonda, això 
ens faria molt feliços”

bem les quantitats. Tota la vida ho 
hem fet tot a cop d’ull, un polsim 
per aquí i una mica més per allà. 
Crec que només pesàvem el sucre 
dels flams i les cremes.

RECEPTES APRESES TAMBÉ A 
POC A POC, DE LA MÀ DE LA VOS-
TRA MARE, LA PEPETA.

D: Ara se’ns feia molt dur viure a 
la fonda, especialment estant bui-
da. Els últims temps que teníem 
obert sempre venia algú que no 
sabia que s’havia mort la mare i et 
demanava per ella, i llavors li ha-
vies d’explicar, era complicat. 

La mare parlava amb tothom, 
els demanava com estaven, si ha-
vien menjat bé o si els havíem fet 
esperar massa, era la relacions pú-
bliques de la Fonda.

J.E: Va estar al peu del canó fins 
al final. El dia abans de morir en-
cara va pelar un sac de patates i 
dues caixes de xampinyons.

COM HAN REBUT ELS CLIENTS  
LA NOTÍCIA DEL TANCAMENT?

J.E: Per nosaltres va ser molt 
dur el fet de dir-ho, feia temps 
que n’estàvem parlant, però ens 
costava de dir en veu alta. De fet, 
la idea era tancar el gener passat, 
però no ho vam fer perquè va ar-
ribar el gener i no ho havíem dit 
a ningú.

D: Passada la sorpresa inicial, 
tothom ho ha entomat bé. Els de 
la nostra edat estan ben contents i 
ens han felicitat per la decisió. Al-
guns ens deien “és que no havíem 
jugat mai junts”.

AMB LA FONDA TANCADA, DEU 
TOCAR FER CAIXES?

D: Ara ho hem de buidar tot i és 
molt dur. A part de la nostra vida, 
també hi ha moltes cases tanca-
des. El pare quan va venir cap a 
la Fonda, va tancar casa seva i ho 
va portar tot en caixes cap aquí, i 
aquests dies les hem anat obrint.

DEUEN SER CAIXES PLENES 
D’HISTÒRIES?

D: Ens hi hem trobat de tot!
El menú del casament de la nos-

tra cosina que va fer a La Fonda, 

la minuta que en deien. Hi havia 
plats amb noms ben curiosos com 
frivolitats mengívoles, que ves a 
saber què és, i també freginat de 
peix variat.

També vam trobar-hi fotos del 
casament dels pares i les fotos dels 
convidats, que encara no els hi ha-
vien arribat a donar mai. El darrer 
dia que van venir a sopar tots els 
avis, els hi vam donar nosaltres.

LA FONDA ERA COM UNA CASA 
PER LA GENT D’ALPENS?

D: La gent d’Alpens era una part 
de la Fonda. I com van dir el dia de 

l’enterrament, la Pepeta era una 
mica la mare de tots. Com va dir la 
Roser Iborra, era una mica el far.

I TAMBÉ VA SER UNA ESCOLA 
PER MOLTS ALPENSINS?

D: Molts diuen que els hi ha 
anat molt bé aquesta feina perquè 
els hi ha ensenyat a relacionar-se 
amb la gent.

J.E: I alguns s’hi han pogut pa-
gar els estudis

QUÈ US EMPORTEU DE LA FON-
DA?

J.E: Molts amics. Ens hem sen-
tit molt estimats.

D: Ens semblava que tancant 
fèiem una cosa malament, però 
quan veus que la gent et felicita i 
t’agraeix la feina feta, emociona.

I ARA QUÈ?
D: Tancar-ho tot bé i tenir temps 

per nosaltres, poder-nos retrobar 
amb els amics. I llegir. 

J.E: Primer recollir i llavors 
parar i posar-ho tot a lloc. El que 
ens agradaria molt és que algú ho 
obris de nou, això ens faria molt 
feliços. I que tinguéssin molt èxit, 
així segur que ens trauríem l’espi-
neta i sabríem que ho hem fet bé.

QUIN CONSELL LI DONARIEU?
D: La mare sempre deia que 

per tenir un negoci s’ha de saber 
manar. Nosaltres no n’hem sabut 
gaire, sempre ens carregàvem la 
feina entre els dos i no és bo.

J.E: I també deia que no podia 
ser que féssim un plat nou sense 
treure’n un de vell, que era més 
feina. Això també els hi diria.//
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OPINIÓ

Albert Güell Vallbona
Alcalde de Sobremunt

Relleu a l’alcaldia de l’Ajuntament de Sobremunt Avança el projecte 
Olost i la seva gent

Agraïment

CARTA CARTA

CARTA

Les persones que em coneixen prou 
bé saben que sovint no defujo nedar a 
contracorrent quan és necessari fer-
ho, per molt esgotador que pugui ar-
ribar a ser. Ara, però, sento que ja no 
m’acompanyen les forces necessàries 
per seguir desenvolupant la respon-
sabilitat d’alcaldia amb el grau d’exi-
gència que em caracteritza i que con-
sidero que és imprescindible quan es 
tracta de liderar un govern municipal 
en la gestió dels recursos públics. I és 
per això que, d’acord amb el compro-
mís acordat amb les companyes de 
projecte abans d’iniciar la legislatura 
i amb la ferma convicció de la neces-
sitat de limitació de mandats i reno-
vació dels càrrecs públics, és moment 
de fer un pas al costat i propiciar un 
relleu al capdavant de l’Ajuntament 
de Sobremunt. Així, a finals d’aquest 
mes de setembre renunciaré a l’acta 
de regidor i seran les meves compa-
nyes qui seguiran donant continu-
ïtat a les actuacions i projectes en 
curs i també a la resta que estan a 
punt de ser iniciades. Evidentment, 
i si ho consideren oportú, podran se-
guir comptant amb la meu suport i la 
meva modesta experiència, adquirida 
al llarg de gairebé 8 anys de política 
municipalista des de l’Ajuntament. 

Aprofitaré les següents línies per 
adreçar un agraïment, de justícia, a 
diverses persones que han estat im-
portants al llarg d’aquests anys. És 
clar que no les esmentaré totes. En 
aquest sentit, estic convençut que 
aquestes últimes no m’ho tindran en 
compte.

Als veïns i veïnes, per la confiança 
dipositada en mi i en el projecte que 
seguirem defensant amb l’objectiu de 
fer més fàcil, digna i agradable la vida 
a les persones que viuen en un micro-
poble rural com Sobremunt, al Lluça-
nès. Aprofito també per disculpar-me 
quan hem pogut cometre certs errors 
o hem pres alguna decisió poc encer-
tada. En aquest sentit però, estic con-
vençut que, si no haguéssim fet res, 
no ens hauríem pogut equivocar. I és 
clar, jo no puc entendre l’assumpció 
d’aquesta responsabilitat sense pren-
dre decisions valentes, posicionar-me 
davant aquelles qüestions que són 
problemàtiques, o sense assumir el 
risc que representa voler capgirar els 
privilegis d’uns pocs que viuen a cos-
ta i en detriment d’un molts, que som 
la resta.

Les organitzacions són i les fan les 
persones que hi treballen. Va ser de 
la Betlem Parés de qui vaig sentir per 
primera vegada aquestes paraules 
tan significatives. En aquest sentit, 
en el de posar cara a la institució, un 
agraïment a l’Anna Clària i a la Sara 
Blanqué perquè, sense elles, hagu-
és estat molt més difícil començar a 

canviar les dinàmiques d’al·legalitat, 
paràlisi i opacitat amb què es troba-
va l’Ajuntament a l’inici de la prime-
ra legislatura. A en Miquel Sellés, 
per fer-ho tot fàcil i possible, i per la 
satisfacció de compartir amb ell la 
necessitat de fiscalització en l’exe-
cució dels contractes d’obra a través 
de licitacions públiques. Aquesta és, 
des del meu punt de vista, una de les 
grans mancances de les administra-
cions públiques: la incapacitat per 
controlar que les empreses privades 
donin compliment als compromisos 
en virtut dels quals se’ls ha adjudi-
cat un contracte. Aquest afany i es-
forç per contrarestar aquesta disfun-
ció ha comportat que perdéssim uns 
quants cabells i ens guanyéssim cer-
tes enemistats. No obstant això, hem 
reforçat la nostra, d’amistat, i hem 
tranquil·litzat amb escreix la nostra 
consciència. A la Carme Quintanilla, 
per ser-hi, sense fer soroll. A en Pep 
Castells, per tenir cura de cada racó 
de poble. I a les companyes regido-

res, la Laia Serradell, l’Ester Ordeig i 
l’Ester Serradell, per acompanyar-me 
en aquest projecte intens, honrat i, 
quan hem pogut, transformador.

A en Joan Carles Solé, per la seva 
predisposició i dedicació traduïdes 
sempre en solucions pràctiques i re-
solutives. També a en Josep Pla, una 
persona honrada. I és clar, si em re-
fereixo a ésser resolutiu, competent i 
capacitat per a pràcticament tot, no 
puc deixar de parlar d’en Pep Mas. 
Gràcies per tot, sempre i tothora; 
més enllà del partidisme estúpid im-
perant. Si fos com gairebé tots, hau-
ria pogut escalar fins el cel. La sort 
és que segueix amb almenys un peu 
a terra. Per la seva vocació de servei 
públic, actitud i aptitud, a en Gil Sal-
vans, l’Albert Trabal, l’Anna Costa i 
en Miquel Codina, gràcies. Al perso-
nal tècnic del Consorci del Lluçanès, 
per creure en les oportunitats del ter-
ritori i la seva gent, malgrat la trista 
covardia política limitant. Imprescin-
dible l’agraïment a l’associacionisme 
del territori i les organitzacions soci-
als, especialment de caràcter ecolo-
gista, pageses, culturals, d’esquerres 
i independentistes. La seva perseve-
rança contribueix de manera inequ-
ívoca a reconduir les vacil·lacions, 
temptacions i mancances d’unes ins-
titucions les decisions de les quals 
acostumen a estar segrestades pels 
interessos de les grans corporacions 
transnacionals, els seus lobbies, i la 
banca. 

Els alts nivells l’exigència, respon-
sabilitat i compromís que he associat 
sempre a les funcions d’alcaldia han 
erosionat la faceta més personal de 
la meva vida, sovint a l’ombra de les 
obligacions d’aquesta alcaldia. Que 
no ho hagi sabut fer d’una altra ma-
nera no vol dir que ho hagi fet de la 
millor manera. És per això que vull 
demanar disculpes a aquelles perso-
nes amb qui comparteixo vida o amb 
qui n’hi he compartit trossets, per 
haver-los robat part del temps que es 
mereixien, i agrair-los també la paci-
ència i comprensió que han mostrat 
fins i tot en els moments més difícils. 
I és clar, és la meva mare qui ha pa-
tit més les situacions de nerviosis-
me, cansament i dificultats que, de 
manera injustificada, sovint acabem 
fent pagar a qui més ens estima. A 
la Cristina Sadurní, per la presència 
i paciència amb majúscules que ha 
tingut amb mi. A la Mònica Comas, a 
qui admiro, respecto, i de qui seguei-
xo aprenent a valorar cada instant de 
vida.

I el salvavides de l’amistat, la ver-
tadera. El cuidar-se i l’ajuda mútua, 
imprescindible per seguir remant 
quan tot es tenyeix de gris i fa puja-
da. A l’Alba Rojas: l’ésser conseqüent 
s’inspira en la seva manera de rela-
cionar els verbs pensar i actuar. A 
en Ferran Estruch i a l’Isaac Peraire 
perquè, malgrat la lògica partidista 
d’estranya galàxia en la qual gra-
viten, hi he pogut confiar i comptar 
en tot moment. I és més, fins i tot 
dient-los sempre la veritat, ho podré 
seguir fent. A l’Albert Marcé, pel su-
port mutu en les batalles rutinàries, 
compartides entre Vic i Barcelona. A 
en Pol Collell, per l’omnipresència; i a 
en Martí Surinyach, per les lliçons de 
vida i l’optimisme de broc gros entre 
salers i setrilleres. 

I no puc cloure aquest capítol, per 
la transcendència que han tingut, 
sense fer referència a la necessi-
tat de córrer i a la sort de tenir les 
muntanyes a prop. Perquè ha estat 
d’aquesta manera, sumant quilòme-
tres i desnivell, que he estat capaç 
de relativitzar els problemes i d’abs-
treure’m de maldecaps o futileses 
per tornar a veure-hi clar, discernint 
allò realment important i possibi-
litant la presa de les decisions més 
importants al llarg d’aquests anys. 
Els Apòstols de Bacus, i sobretot les 
guaridores converses entre esbufecs 
amb els companys i confidents Al-
bert Generó, Marc Gorchs, Ricard 
Comajoan o  Enric  Mayo han  estat  
imprescindibles per recuperar les 
forces necessàries i arribar amb tota 
la coherència, dignitat i honradesa 
possibles fins a aquí: el moment de 
deixar enrere la meva etapa com a 
alcalde de Sobremunt.

Moltes gràcies, de veritat.
Una abraçada.//

Des del passat novembre, un grup de 
veïns i veïnes d’Olost estan treballant 
intensament en el projecte Olost i la 
seva gent, una panoràmica històrica i 
social del nostre poble. L’ambiciós pro-
pòsit que es concretarà en una obra 
impresa, es configurarà com un gran 
mosaic on hi tindran cabuda des d’una 
síntesi històrica del poble a un recor-
regut per les cases i els carrers; des de 
la ressenya de l’evolució dels serveis 
sanitaris als canvis en els mitjans de 
transport; des d’informació sobre la 
cultura i l’educació a l’esport o les cases 
de pagès, o des de la religió a les festes 
populars.  

Durant aquests mesos i de forma in-
tensa, aquest projecte participatiu ha 
anat desenvolupant-se, en una prime-
ra fase,  a través de la recerca i la me-
mòria de les cases dels carrers d’Olost 
i Santa Creu amb l’objectiu de posar 
dempeus una crònica, des del pre-
sent, de la riquesa humana, cultural, 
econòmica i social de la nostra comu-
nitat. D’una banda per fer inventari 
del que hem estat i del que som; i de 
l’altra per projectar cap al futur Olost 
i Santa Creu, per tal que les noves ge-
neracions tinguin notícia de la comple-
xa fecunditat d’un poble mil·lenari i 
puguin seguir aprofundint en la tasca 
del coneixement del que hem estat i del 
que som. Quan un poble sap més d’ell 
mateix, disposa de més capacitat d’em-
poderament, d’autoestima i d’eines per 
transformar el futur.

Per aconseguir que la investigació 
històrica es completi amb un bon cab-
dal d’informació gràfica, fem una crida 
a tots aquells que vulguin col·laborar 
en el projecte aportant fotografies o 
qualsevol tipus de documentació re-
llevant sobre Olost i Santa Creu, i que 
pugui ser inclosa en el projecte. Con-
tacte: Josep 618 10 75 48.//

Us informem que el passat diumenge 
dia 24 de juliol, en el marc dels actes de 
celebració de la Fira de Sant Jaume, es 
van recaptar un total de 2.083,16 eu-
ros. Una vegada més, moltes gràcies a 
tothom i fins l’any vinent!//

Osona Contra el Càncer
Delegació de Prats de Lluçanès

Grup impulsor del projecte
Olost

“D’acord amb el compromís 
acordat amb les companyes 
i amb la ferma convicció de 
la necessitat de limitació de 
mandats, és moment de fer 

un pas al costat”
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ESPORTS

CICLISMEEl F.C. Pradenc comença la lliga 
amb victòria al Municipal Olost serà sortida 

d’etapa a la propera 
Volta Catalunya

El sènior masculí del Futbol 
Club Pradenc ha començat amb 
bon peu la nova temporada a 
Tercera Catalana. Els blaugra-
nes van portar la batuta del 
joc des de l’inici, amb arriba-
des constants a l’àrea rival. Tot 
i això, no va ser fins a la mitja 
hora de joc que Jordi Camprubí 
va foradar la porteria taradellen-
ca. Semblava que els locals posa-
ven la directa quan Gerard Ba-
roy anotava el segon gol al límit 
del descans, però a la següent 
jugada els blanc-i-blaus retalla-
rien distàncies. El 2-1 es va man-
tenir durant 20 minuts de la se-
gona meitat, moment en el qual 
l’equip visitant va empatar en 
una desajust defensiu dels locals. 
El partit es posava costa amunt, 
però els blaugranes no van trigar 
gaire a reaccionar, ho van fer 5 
minuts després gràcies a la diana 
de Marc Codinach, un xut potent 
des del límit de l’àrea que no va 
donar opció al porter de Taradell.  
Tot i el gol, els visitants encara 

Olost serà sortida d’etapa a la 102a Volta Ca-
talunya, la prova ciclista celebrada a Catalunya 
més important, ja que forma part del circuit in-
ternacional, i que tindrà lloc entre el 20 i el 26 
de març. Segons declara l’alcalde d’Olost, Josep 
Maria Freixanet, l’etapa serà “de muntanya i ani-
rà en direcció a Vic” i tindrà lloc al dimecres 22 
de març. 

 “La sortida d’una etapa de la Volta és una gran 
oportunitat. És la constatació de que els pobles 
petits podem organitzar esdeveniments extraor-
dinaris.” apunta positivament Freixanet, en de-
claracions a la web de la mateixa prova ciclista, 
on també destaca la promoció que ajuda a fer una 
prova d’aquestes característiques. 

Econòmicament, Freixanet declara que caldrà 
fer alguna aportació que no especifica. Ara bé, 
assegura que es comptarà amb l’ajuda d’institu-
cions superiors, i s’intentarà comptar amb patro-
cinis locals, per assolir la xifra necessària.

LA VOLTA, FIDEL AL LLUÇANÈS
Amb Olost, i a l’espera de que es publiquin les 

etapes i pugui haver-hi algun poble lluçanenc 
més; des del 2018 i fins l’edició del 2021 ininter-
rumpudament, alguna etapa de la volta haurà 
transcorregut per la comarca. L’última ocasió, 
a l’edició del 2021, va finalitzar el port de Vall-
ter2000, en la que els ciclistes van passar per 
Sant Feliu, Prats i Perafita, on s’hi trobava una 
meta volant puntuable.// LCP

Lluís Reina Orra 
Alpens

A la Fonda

CARTA

Un dilluns 30 de juliol d’ara fa quinze 
anys, entrava per la porta de la Fonda per 
anar-hi a treballar. Aquells nervis del pri-
mer dia, naturalment, que em van fer ru-
miar tota la nit anterior pensant: Què em 
trobaré?, amb qui parlaré?, què hauré de 
fer? Aquelles preguntes que un mateix es 
fa en una situació que, per mi, era tan nova.

Recordo perfectament la meva primera 
tasca d’aquell dilluns de menús.  Vaig ar-
ribar a les 12:00 h, tal com en Joan Enric 
m’havia dit la tarda anterior. Jo, nerviós, 
li vaig demanar per on havia de començar 
i ell em va contestar:  Passem aigua als va-
sos i a les tasses que hi ha a la barra i a les 
taules del bar i els portem a la “màquina” 
de la cuina. La Pepeta, que voltava per les 
taules fent-la petar amb els clients, se’m va 
acostar i em va dir: Als gots on hi ha hagut 
cafè, renta’ls bé que si no la màquina no els 
neteja. Aquesta va ser la primera dels mils 
i mils d’anècdotes que he viscut durant tots 
aquests anys a la Fonda. 

Per mi, la Fonda ha sigut una feina espe-
cial on he après a moure’m, a espavilar-me i 
a saber què costa guanyar-se el jornal. Una 

feina on he crescut entre la gent del poble, 
escoltant les vivències que els avis explica-
ven a l’hora del cafè a la taula del costat 
de la porta (i de l’estufa  durant els mesos 
de fred); els dinars que fèiem un cop acabat 
el servei on t’assabentaves de moltes coses 
que passaven al poble; els viatges portant 
plats a l’hort, sota del til·ler i del castanyer 
(quasi a tocar del Casino), pujant i baixant 
aquella mítica escala de pedra. 

També recordaré aquells moments de 
màxima bogeria quan sortia carregat de 
plats de la cuina, passava pel bar i ja m’es-
perava un pilot de gent sense reserva que 
et demanava per quanta estona en tindri-
en; la temporada de boletaires, quan t’ar-
ribaven taules a les sis de la tarda d’un 
dilluns, i volien dinar quan ja havia fregat 
el terra del bar; o també els menús d’arròs 
dels dimarts que sortia gent de sota les pe-
dres per venir a llepar-se’n els dits. 

En definitiva, podria explicar-ne una dar-
rera l’altra.

Dolors i Joan Enric, Enric i Pepeta. Hem 
compartit un munt d’hores i molts mo-
ments junts dins  la Fonda. Amb això tanco 
una etapa enriquidora d’aquell nen que va 
començar a fer cafès darrere la barra, par-
lant amb els clients i aprenent, dia a dia, 
noves experiències envoltat de la gent del 
poble. 

Mil gràcies per tot.//

van disposar d’alguna arribada 
de perill, però no van concretar 
cap ocasió. Els pradencs van res-
pirar tranquils quan Roger Soler 
va fer el quart amb una rosca 
precisa al pal dret del porter vi-
sitant. Un gol que assegurava els 
primers tres punts de la tempo-
rada abans de visitar el camp del 
Sant Quirze de Besora, equip que 
s’estrena a la categoria, el proper 
dissabte dia 24 a les 16:00h. El 
segon partit a casa arribarà al 
primer cap de setmana d’octubre, 
diumenge dia 2 a les 5 de la tarda 
amb la visita del Santa Eugènia. 
En el primer partit de la tempo-
rada van debutar 3 dels 5 nous 
fitxatges del F.C. Pradenc; el por-

ter Roger Fernández, el migcam-
pista Marc Ribera i el davanter 
Abde.

ARRIBA L’HORA DE LA VERITAT 
PER AL SANT FELIU SASSERRA

L’entitat blanc-i-blava torna a 
competir oficialment després de 
10 temporades sense activitat, i ho 
fa al grup 1 de Quarta Catalana. 
El debut serà al camp del C.F. 
Palillo, de Sant Joan de Vila-
torrada, aquest diumenge dia 
25 de setembre, a les 16:00h. El 
debut a casa arribarà una set-
mana després, el diumenge 2 
d’octubre, amb la visita del C.F. 
Puigcerdà al Municipal de Sant 
Feliu, també a les 4.//XVA

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

L’equip que dirigeix Jordi “Ponti”, va haver de suar per doblegar la U.E. 
Taradell ‘B’ tot i dominar durant bona part dels minuts 

Jugadors del F.C. Pradenc celebrant el 2n gol, anotat per G.Baroy.// F: XAVIER VILELLA
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LA VINYETA, per Maria Conill

Major. HAVANERES, amb Trio La Ribera, 
a les 7 de la tarda al Casino.

 DILLUNS 26 DE SETEMBRE 

ALPENS_ FESTA MAJOR. JOCS INFAN-
TILS, a les 5 de la tarda a la Torre.

 DIMARTS 27 DE SETEMBRE 

ALPENS_ FESTA MAJOR. MISSA, a les 12 
del migdia a l’Església. DINAR POPULAR 
i Bingo, a 2/4 de 3 del migdia al Casino. 
CONCERT amb The Massive Brothers, a 
les 6 de la tarda, al Casino.

 DIMECRES 28 DE SETEMBRE 

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS_ FIRA DE 
L’HOSTAL DEL VILAR. Exposició de besti-
ar i maquinària, mostra de l’escorxador 
mòbil, tècniques de tall i transformació 
de la fusta, mostra d’oficis artesans i pa-
rades de productes locals, durant tot el 
dia. Jornada PATT: Reforma de la PAC 
i creació de la Taula de la Pagesia, a les 
11 del matí. Tast popular gratuït de les 
ratafies participants al 1r Concurs de 
Ratafia al Lluçanès, a la 1 del migdia.

 DIVENDRES 30 DE SETEMBRE 

SANT FELIU SASSERRA_ RECORDANT EL 
BENJI. SOPAR, QUINA I CONCERT amb 
Ferran Orriols. Els beneficis aniran des-
tinats a l’institut de recerca de la Vall 
d’Hebron. A partir de 2/4 de 9 del vespre 
a l’Ateneu.
PRATS DE LLUÇANÈS_ CAMINADA d’El 
Lluçanès cap als 100. A les 9 del matí a 
la plaça U d’Octubre.
PERAFITA_ CLUB DE LECTURA dels con-

AGENDA

 DIVENDRES 23 DE SETEMBRE 

ALPENS_ FESTA MAJOR. JOCS DE CUCA-
NYA, a les 4 de la tarda a l’escola. REPIC 
DE CAMPANES, a les 5 de la tarda. TAR-
DA MUSICAL amb Refugi Duet, a les 6 
de la tarda al Casino. PASSAFERES, pels 
carrers, a 2/4 d’11 de la nit. CONCERT 
amb De Mortimers i Dj G1SUR, a partir 
de les 12 de la nit al Casino.
OLOST_ XERRADA “Com hem viscut la 
pandèmia i què podem fer ara? Actualit-
zació de les vacunes”. A les 12 del mig-
dia al Casal de la Gent Gran.

 DISSABTE 24 DE SETEMBRE 

ALPENS_ FESTA MAJOR. ESPECTACLE 
INFANTIL amb Jaume Ibars, a 2/4 d’11 
del matí a la Fàbrica Vella. VERMUT 
ELECTRÒNIC amb DJs Gin & Tònic, a 
2/4 d’1 del migdia, al Casino. VERSOTS, 
a les 6 de la tarda al Casino. CORREFOC 
pels carrers del poble mb els Diables de 
Rocadepena i Ball de nans i Ball de Car-
lins, a partir de 2/4 d’11 de la nit, a la 
plaça. CONCERT amb Boys Damm, Bon-
go Cover i DJ G1SUR, a partir de les 12 
de la nit al Casino.
LLUÇÀ_ FESTIVAL INTRÚS, amb Neus 
P. Cirera & Raynald Colom, a les 12 del 
migdia a Sant Pere del Grau.

 DIUMENGE 25 DE SETEMBRE 

PRATS DE LLUÇANÈS_ CAMINADA POPU-
LAR. Sortida a les 8 del matí al passeig.
ALPENS_ FESTA MAJOR. MISSA, a 2/4 d’1 
del migdia a l’Església. CONCERT ver-
mut amb La Principal de Berga, a 2/4 de 
2 del migdia al Casino. DANSA ALPEN-
SINA, a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça 

tes de “La Bruixa de Perafita, amb la 
presència de l’autora, Teresa Ribera. A 
les 6 de la tarda a la Biblioteca.

 DISSABTE 1 D’OCTUBRE 

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ 2A TROBA-
DA D’ANTICS I ACTUALS BASTONERS I 
GRALLERS de Sant Bartomeu. Concen-
tració de bastoners i grallers i cercavila, 
a partir de les 5 de la tarda. Sopar popu-
lar, a 2/4 de 9 del vespre al Casal.

 DIUMENGE 2 D’OCTUBRE 

OLOST_ 8A FIRA DE FORMATGE DE PAS-
TOR I LLET CRUA. Parades de l’Associ-
ació de pastores i pastors formatgers 
dels Països Catalans, durant tot el dia 
a la plaça Major. Tastos dels productes 
locals “ELS BOCINS D’OLOST”, durant el 
matí. Ballada dels gegants d’Olost, a les 
5 de la tarda.
PERAFITA_ FESTIVAL INTRÚS. Messen-
gers “Go Higher!”, a les 12 del migdia a 
la plaça de l’Església.
ORISTÀ_ 23A CAMINADA POPULAR per 
l’entorn del poble. Sortida a les 8 del 
matí a la plaça Major.
PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA D’HOME-
NATGE A LA GENT GRAN. Missa cantada 
per la coral de Prats, a les 12 del migdia 
a l’Església. Dinar popular i actuació del 
grup Play-Bach Torelló, a partir de 2/4 
de 2 del migdia al pavelló. FIRA INFAN-
TIL, durant el matí al carrer Major.

 DIJOUS 6 D’OCTUBRE 

Olost_ Presentació del llibre “L’arbre de 
roser”, de Francesc Ballester. A les 7 de 
la tarda al Centre Cívic.
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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

23 dv OLOST POU

24 ds F. PORTAL DE QUERALT - VIC PORTAL DE QUERALT

25 dg F. YLLA CATALÀ - VIC YLLA CATALÀ

26 dl ST. BARTOMEU URGELL

27 dt OLOST EURAS

28 dc PRATS ALIBERCH

29 dj ST. BARTOMEU BARNOLAS

30 dv OLOST TERRICABRAS

1 ds F. FARGAS - VIC FARGAS

2 dg F. ARUMI - VIC ARUMI

3 dl PRATS YLLA - CATALÀ

4 dt OLOST TANYÀ

5 dc PRATS AUSA

6 dj ST. BARTOMEU ATLÀNTIDA

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

BUSCO FEINA OFEREIXO FEINA

EL RACÓ DE LA FEINA

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

> AJUDANT de pintor amb 
experiència o aprenent 
amb bona aptitud i ganes 
d’aprendre. T.: 620 54 23 40 
(Josep) (R532/04)

> Si necessites ORGANIT-
ZAR EL PERSONAL, les 
factures, la comptabilitat, 
truca’m o envia’m un what-
sapp. T.: 649 84 07 42 (Tar-
des) (R532/01)

> Es fan feines per hores, 
PINTURA, JARDINERIA , 
petites reparacions, col-
locar i pujar llenya etc...T.: 
653 33 61 33 (R533/01)

> CANGUR per una nena (8 
mesos) i un nen (3 anys),per 
més informació trucar o 
Whassapp a T.: 657 29 50 
75 (Noemí) o al 699 43 61 
02 (Juan) (R532/02)

> GEROCULTOR/A a resi-
dencia d´avis de Sant Boi de 
Lluçanès. Jornada compler-
ta, no substitució.  Horari de 
tarda o nit. T.: 687 08 30 81. 
(R533/08)

> PERSONA PER NETEJA al 
Centre Santa Llúcia de So-
bremunt. 13 hores a la set-
mana. Horari: de 8 a 10 de 
dimarts a divendres i de 8 a 
13 els dilluns. T.: 690 61 42 
35 (Montse) (R532/03)

> TERAPEUTA OCUPACIO-
NAL a residència d´avis de 
Sant Boi de Lluçanès. Jor-
nada complerta, no subs-
titució. T.: 687 08 30 81 
(R533/09)

ENCANTS

ES VEN

 »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, ca-
pacitat de 50 metres. A bon preu. T.: 
637 15 40 48 (R531/04)

 » LLIT individual transformable en do-
ble i moble nou. A bon preu. T.: 659 
70 57 69 (R533/02)

 » JOC D’ALFOMBRES d’habitació nou. A 
bon preu. T.: 659 70 57 69 (R533/03)

 »MAQUINES DE FOTOGRAFIAR. A bon 
preu. T.: 659 70 57 69 (R533/04)

 »MAQUINES D’ESCRIURE. A bon preu. 
T.: 659 70 57 69 (R533/05)

 »ASPIRADORA. A bon preu. T.: 659 70 
57 69 (R533/06)

 »EQUIP DE SO. A bon preu. T.: 659 70 
57 69 (R533/07)

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

ES LLOGA

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

ES REGALA
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EL TEMPS 

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 7 al 20 de setembre

Boires i núvols baixos a punta de clar, des de Sant Bartomeu, la setmana passada.//F: EMILI VILAMALAEn Joan Codina de l’Estany ha portat un cep de 950g a Cal Penyora.//

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

7 29.7 13.3 0.0 28.2 15.2 0.0 26.8 17.0 0.0 30.2 14.8 0.0 26.4 15.3 0.0
8 25.4 10.6 0.0 25.3 13.4 0.0 24.7 15.1 0.0 27.2 14.3 0.0 24.1 14.4 0.0
9 29.3 11.7 0.0 27.7 13.7 0.0 27.1 14.5 0.0 29.0 14.0 0.0 26.6 13.8 0.0

10 29.1 14.2 0.0 28.0 14.9 0.0 26.8 15.1 0.0 29.2 15.2 0.0 26.9 13.9 0.0
11 31.7 17.6 0.0 30.4 17.9 0.0 29.3 17.6 0.0 31.2 14.8 0.0 28.9 16.6 0.0
12 34.8 16.0 0.0 33.4 17.5 0.0 30.6 16.6 0.0 35.2 16.7 0.0 31.3 16.5 0.2
13 27.7 16.4 1.4 26.3 17.0 3.0 25.8 16.8 2.6 28.3 17.8 0.0 25.9 15.4 3.0
14 25.7 14.0 3.2 24.6 15.4 4.0 23.7 15.2 4.2 26.5 17.1 5.0 23.3 14.2 5.2
15 29.5 11.5 0.2 28.3 13.0 0.0 26.6 13.9 0.0 30.4 13.5 0.0 26.3 13.0 0.0
16 28.1 12.8 0.0 26.2 13.5 0.0 25.6 14.8 0.0 28.5 14.1 0.0 25.1 13.7 0.0
17 25.9 10.8 0.0 24.5 11.3 0.0 23.4 13.2 0.0 28.2 12.3 0.0 23.1 12.4 0.0
18 27.3 12.7 0.0 25.7 13.8 0.0 24.8 13.7 0.2 27.6 18.0 0.0 24.6 13.3 0.0
19 28.3 13.6 0.0 26.9 13.8 0.0 25.7 12.3 0.0 28.4 14.2 0.0 25.3 11.3 0.0
20 28.2 13.4 0.0 26.6 14.8 0.0 25.3 15.2 0.0 28.2 14.0 0.0 25.2 14.7 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 12 de setembre 35.2

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 17 de setembre 10.8

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 4.6

PRATS 8.0

SANT BOI 7.0

ORISTÀ 5.0

ALPENS 8.4

INGREDIENTS

EL RECEPTARI de @Cookissim

S’oliago d’Alcaufar - Menorca 
PAS A PAS
Escalfar un bon raig d’oli d’oli-

va verge extra en una cassola de 
fang.

Netejar les cebes i els pebrots.
Tallat les cebes i pebrots a daus. 

Coure les cebes i els grans d’all 
sencers a la cassola. 

Afegir els pebrots verds ta-
llats. 

Pelar, treure el cor i trossejar 
els tomàquets .Incorporar els to-
màquets a la cassola. 

Posar 4 plats d’aigua i un ra-
jolí més a la cassola. Deixar cou-
re a foc lent, que jo bulli durant 
una estona. 

Servir el s’oliaigo amb unes 
torrades o pa dur del dia abans, 
ou ferrat i patates fregides. 

EL PRODUCTE
L’oliaigo o oliaigua és una 

sopa típica de Menorca. Té els 
seus orígens en la pagesia de 
l’illa i és per això que els seus 
ingredients són bàsicament pro-

 Au idò,
bon profit!

 »2 Pebrots verds

 »2 o 3 Cebes

 »2 grans d’all

 »Oli d’oliva verge extra 

 »8/12 Tomàquets pera molt 
madurs

 »Julivert (opcional) ductes de l’hort, com el tomàtic, 
la ceba o el pebrot verd. Tradi-
cionalment feia part de l’esmor-
zar, però amb el temps ha esde-
vingut un plat que es menja per 
dinar.//STV



Si tu t’hi has fixat, els altres també!
comunicaciolarella@gmail.com · 621 27 64 29

PUBLICITAT


