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Durant el matí, centenars de visitants van pasar per la fira.//F: NEREA SÁNCHEZ

Gentada a la Fira de l’Hostal del Vilar
Enguany la Fira es va fer sense el tradicional dinar però amb el primer concurs de ratafia

Institucions i veïnat volen 
preservar el Sorreigs
El procés de participació culmina amb un acord on es detallen les línies 

estratègiques | Proposen l’ordenació de la zona d’aparcament i la circulació

 ENTREVISTA 

“Qui se’n recorda, 
ara, dels refugiats?”
Entrevista a Paula Icart, 
que ha estat a l’illa de 
Lesbos aquest estiu

 MUNICIPAL 

Es liciten de nou les 
obres de l’Orient
L’empresa constructora 
hi ha renunciat per 
l’augment de preus

 INFRAESTRUCTURES 

Amplien la calçada 
de la BV-4342
La Diputació inverteix 
996.035 € de Santa 
Creu fins a La Blava

 ESPORTS 

El Sant Feliu suma 
els 3 primers punts
El Pradenc encadena 
dues derrotes, davant el 
St. Quirze i el Sta. Eugènia

 MEDI AMBIENT 

17 infraccions 
mediambientals
El GDT posa sobre el 
mapa totes les denúncies 
rebudes durant 30 anys

 ESPORTS 

Lluçanencs a 
l’Ultrapirineu
Sis corredors comarcals 
participen en una de les 
proves amb més renom
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NOTÍCIESL’ÀLBUM

L’aigua va ser una protagonista inesperada de 
la Festa Major d’Alpens. Malgrat que la majoria 
d’actes es van poder celebrar amb força norma-
litat, l’aigua que va caure el dissabte a la nit va 
obligar a suspendre el correfoc.

Com cada any, el veïnat d’Alpens esperava amb 
ganes els Versots. La problemàtica de l’habitatge 
a Alpens, el preu dels lloguers i el tancament de 
la Fonda van ser alguns dels temes. El diumenge 
el temps va fer el tomb i els sol va acompanyar el 
concert-vermut i la dansa alpensina.// CFU

Com cada 28 de setembre, s’ha celebrat la Fira 
de l’Hostal del Vilar. Enguany, marcada per dos 
esdeveniments singulars: per una banda, el nai-
xement de la Taula de la Pagesia del Lluçanès, 
que vol ser una eina per treballar conjuntament 
entorn els  aspectes agrícoles i ramaders de la co-
marca. I per l’altra, el primer concurs de ratafia 
artesana del Lluçanès. Amb més de 20 ratafies 
presentades, el premi a la millor ratafia de la co-
marca  va ser per  l’Imma Costa de Terricabras i 
el premi a la millor ratafia va ser per Joan Vall-
daura.// CFU

El concert en record al Benji Vilageliu va om-
plir l’Ateneu de Sant Feliu, per recaptar fons 
per la Vall d’Hebron Institut de Recerca. El 
sopar va aplegar més de dues-centes persones, 
entre comensals presencials i plats buits (gent 
que no va anar a sopar, però hi volia partici-
par). L’acte organitzat per l’associació A con-
traCORrent, amb la col·laboració de familiars 
i amics i amigues del Benji, s’hi van sumar en-
titats, comerços i establiments locals, a més de 
l’Ajuntament de Sant Feliu.// Red.

El diumenge 2 d’octubre els pastors format-
gers de llet crua dels Països Catalans van tor-
nar a fer fira a Olost. Aquesta era la 8a edició 
de la fira, que va acollir 10 parades de format-
gers, a més d’una de vins i una de cervesa. Du-
rant el migdia, hi va haver una gran afluència 
de gent, que també, per segon any, van poder 
fer el tast de diferents productes del municipi: 
Els Bocins d’Olost. A la tarda, la fira va acabar 
amb la ballada dels gegants.// PAT

Nova edició de la Fira 
de l’Hostal del Vilar

Sant Feliu s’omple per 
recordar el Benji

Alpens celebra la Festa 
Major passada per aigua

Els formatges de pastor 
tornen a Olost

Presentació de la Taula de la Pagesia.// F: CONSORCI Tots els assitents brindant en record al Benji.//

Balladors i balladores de la dansa alpensina a la plaça.// Ballada dels Gegants i les parades de la Fira.// F: PAT

El jurat del concurs de Ratafia durant el tast.// F: CONSORCI

Canalla gaudint de l’espectacle infantil.//

Mostra de maquinària agrícola.// F: NSM

Ball dels diables Rocadepena dins l’Antiga Sati .// F: CFU
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NOTÍCIESNOTÍCIES

El GDT en roda de premsa presentant el 
mapa de denúncies.//F: GDT

El GDT posa sobre el mapa les denúncies mediambientals

El Grup de Defensa del Ter 
(GDT) ha presentat  un mapa in-
teractiu on es recullen les 220 de-
núncies per infraccions mediam-
bientals que l’entitat ha rebut al 
llarg dels anys. D’aquestes, 17 han 
estat infraccions fetes al Lluçanès.

El GDT ha dividit les infraccions 
en 7 tipologies diferents, en funció 
de les seves afectacions. Al mapa 
hi ha recollida tota la informació 
sobre la infracció i la data en què 
es va cometre. Les afectacions so-
bre rius i rieres són les que concen-
tren un major nombre de denún-
cies, 80. 

Des de l’entitat avisen que el 
nombre de denúncies anirà en 
augment tenint en compte que, 
entre Osona i el Lluçanès, hi ha 
més d’un milió de porcs, una situ-
ació que com denuncien “fa anys 
que és insostenible”.

Una de les denúncies més an-

Pacte per preservar el Sorreigs

El procés de participació ciutada-
na “Sorreigs una mirada al futur” 
que s’ha dut a terme aquest estiu 
a diferents pobles de la comarca, 
ha culminat amb la redacció del 
Tractat del Sorreigs, un acord de 
consens, que es va presentar el 
passat dissabte 24 a Sobremunt. 
En aquest s’hi detallen les línies 
estratègiques i les accions a desen-
volupar per custodiar i preservar 
aquest entorn natural.

Les tres línies que fonamenten 
aquest acord es regeixen pels prin-
cipis que l’entorn del Sorreigs és 
un territori viu i connectat amb la 
gent que viu al seu entorn, que cal 
conservar-lo i tenir-ne cura i que 
per fer-ho calen polítiques trans-
versals i comunitàries.

Al llarg del procés participatiu, 
en què hi han participat veïns i ve-

ïnes de Sant Agustí de Lluçanès, 
Sant Bartomeu del Grau, Sant 
Boi de Lluçanès, Santa Cecília de 
Voltregà i Sobremunt, s’han escol-
tat diferents veus del territori per 
poder conèixer els usos i les ne-
cessitats de la riera del Sorreigs. 
Algunes de les demandes que han 
sorgit d’aquestes jornades de par-
ticipació és la necessitat d’estudi-
ar els usos de l’aigua i procurar 
que se’n faci una gestió eficient i 
garantir-ne el cabal. També es va 
reclamar l’ordenació de l’ús públic 
per garantir-ne la preservació i fo-
mentar un model de turisme res-
ponsable i respectuós, que eviti les 
massificacions. Per aconseguir-ho 
creuen que cal una responsabilitat 
compartida, on la gent de territo-
ri pugui participar en la presa de 
decisions que afectin la riera del 
Sorreigs.

El següent pas serà materialit-
zar aquest Tractat del Sorreigs 
amb la firma d’un acord ferm entre 

SOBREMUNT 
Per_ Carolina Font Usart

diferents actors que permeti conti-
nuar el procés i començar a treba-
llar accions més concretes. Aquest 
acord serà vinculant sempre que 
els ajuntaments firmants ho apro-
vin als respectius plens i tenint 
en compte les seves competències. 
Algunes de les accions que hi ha 
sobre la taula són l’ordenació de 
la zona d’aparcament habilitant 
espais, limitar o regular el pícnic 
dins la zona de la riera del Sor-
reigs o desenvolupar un programa 
que vinculi els joves i el Sorreigs; 
així com fer un seguiment de l’es-
tat de salut de la riera o establir la 
circulació a baixa velocitat per la 
pista del Sorreigs.

El projecte “Sorreigs, una mira-
da al futur” és una iniciativa de 
l’Ajuntament de Sobremunt que 
neix a conseqüència de les ne-
cessitats expressades durant les 
assemblees veïnals davant l’aug-
ment de visitants que va patir la 
zona del Sorreigs el passat 2020.//

Ja fa uns dies que hem entrat a la tar-
dor, i el temps així ho ha deixat notar. Ara 
ja ens toca posar el nòrdic i tancar les fi-
nestres a la nit. Queden enrere els xafogo-
sos migdies i les tamborinades de tarda. 
Aviat tocarà fer panellets i menjar casta-
nyes. I el bosc i les seves bestioles també 
han notat que la tardor ja és aquí.

Des de les muntanyes d’Alpens i fins 
als boscos de Lluçà ja es van sentint els 
primers brams de cérvol, cada cop més 
comuns als boscos del Lluçanès. Durant 
la brama els mascles competeixen per di-
rimir qui és el més fort (i qui es fa sentir 
més). I quan no queda clar pels brams, al-
guns arriben a les banyes.

Els bolets també van traient el cap. Són 
els fongs més preuats del país, tant que 
fins i tot mereixen un programa a la tele. 
Com si fos una predicció meteorològica, 
ens avisaran per on sortiran els ceps o 
cap a on es faran rossinyols, ja que no hi 
haurà forma que ens ho expliqui cap pa-
drí. Tothom sap que no hi ha secret millor 
guardat que l’indret on es fan cada any els 
rovellons.

Durant la tardor també veurem trans-
formar el bosc des de multitud de tons del 
verd cap als grocs dels pollancres, els ta-
ronges dels castanyers, els marrons dels 
roures o els vermells dels aurons. Molts 
fruits de bosc també estaran aviat al seu 
punt òptim, com les cireres d’arboç, els 
aranyons o la moixera de guilla. Tot a 
punt per fer la verema o preparar algun 
patxaran.

Parlant de guilles, si ens hi fixem, veu-
rem que molts dels seus excrements, igual 
que els de les fagines o altres animalons 
del bosc, van carregades de les llavors de 
tots aquests fruits tardorals. És així com 
molts arbres i arbustos es podran disper-
sar cap a noves clarianes i racons del bosc, 
on podran brotar la propera primavera.

Amb l’inici del fred de tardor, alguns 
ocells com el pit-roig comencen a arribar 
des del nord per poder passar l’hivern a 
casa nostra. Alguns individus hauran 
nascut la passada primavera a llocs com 
Alemanya, Polònia o Àustria. Altres ocells 
només estaran a Catalunya de pas, com 
les àguiles marcenques, que seguiran cap 
al sud, direcció a l’Àfrica Subsahariana.

Des dels arbres fins a les papallones, 
passant pels ocells i les abelles. La natura 
s’adona que els dies es fan curts i que el 
fred va calant. Toca moure’s i preparar-se 
per l’hivern. Només és un fins aviat, una 
petita pausa per poder arrencar més fort 
la propera primavera.//

Ferran 
SAYOL ALTARRIBA

Temps de tardor

LA COLUMNA

tigues del Lluçanès és el moment 
que es va denunciar a Puigneró 
per abocar tints il·legalment al 
Sorreigs el 1995.

EINES PER SEGUIR DENUNCI-
ANT LES AGRESSIONS AL MEDI

Tenir cura del territori és una 
tasca de tots i totes i cal seguir 
denunciant els abocaments i les 
agressions a la natura, com recor-
den des del GDT.  Expliquen que 
és important avisar quan es veu 
l’abocament, ja que sinó l’aigua es 
pot endur la brutícia i quan arriba 
qui ha d’investigar “aparentment 
no es veu res, tot i que el mal a la 
biodiversitat ja està fet”. Des del 
GDT tenen habilitat un telèfon on 
es pot contactar en cas de voler de-
nunciar una infracció (663112147) 
i un correu electrònic per situaci-
ons no tan urgents (gdter@gdter.
org). Però recorden que és conveni-
ent trucar al 112, especialment en 
casos d’emergència.

L’entitat també reclama una 
millora dels protocols d’actuació 

de les diferents administracions, 
siguin Agents Rurals, Mossos o 
l’ACA, i critiquen que les denún-
cies sovint es perden “per manca 
de rigor o d’interès en la investi-
gació de l’origen dels fets”. També 
es lamenten de casos com el de 
l’empresari Josep Ramisa, que el 
2014 va pactar amb la fiscalia una 
multa de 1.800 € pel mig milió de 
litres de purí abocats a la riera Ga-
varresa a Oristà per estalviar-se 
la presó i afirmen que “malament 
rai quan surt econòmicament més 
a compte delinquir”, per això re-
clamen un canvi en la normativa 
de les sancions.//

LLUÇANÈS 
Per_ Carolina Font Usart
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Sant Boi fa obres d’arrenjament del carrer St. Roc

L’Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès ha començat les obres 
d’arranjament del carrer Sant 
Roc, un cop acabades s’iniciarà 
el reasfaltat del barri de la serra-
dora (o del torrentet). Aquestes 
obres tenen un cost de 193.358 
€ i es finançaran íntegrament a 
través d’una subvenció de la Di-
putació de Barcelona.

Al primer tram del carrer Sant 
Roc, des de baix al passeig Llu-
çanès fins a l’altura dels 4 tren-
cants, s’hi està fent una platafor-

SANT BOI DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

ma única, és a dir que el carrer 
i la vorera estaran a la mateixa 
alçada. A la resta del carrer s’hi 
faran tasques de reasfaltat. A 
més també s’aprofitarà per refer 
el clavegueram i les canonades 
de l’aigua.

Al carrer Sant Roc hi ha poc 
trànsit rodat, on circulen majo-
ritàriament veïns. Amb les obres 
es volen eliminar les barreres 
arquitectòniques i fomentar la 
mobilitat del veïnat, tal com 
explica Marc Parés, alcalde del 
municipi.

Està previst que la totalitat de 
les obres estiguin acabades a fi-
nals de novembre.// El carrer en obres.// F: MARC PARÉS

NOTÍCIES

Gairebé un centenar de bastoners de la colla 
de Sant Bartomeu, entre els actuals i els antics, 
es van reunir aquest passat dissabte per tornar 
a ballar un cop més pels carrers del poble. Tam-
poc hi van faltar els grallers, nous i antics, que 
van tornar a tocar junts altra vegada.

Després de la ballada final, el sopar popular 
al Casal va posar punt final a la jornada.// CFU

L’Intrús, el festival organitzat des de l’Escola 
de Música i Arts del Lluçanès, ha arribat a l’equa-
dor. Fins ara s’han pogut veure 6 actuacions a 
lloc singulars com La Vila de Llanars, Sant Pere 
del Grau o l’Església de Sobremunt. Aquesta set-
mana hi haurà un concert al Castell d’Olost, amb 
Fun Dan Mondays by Dan Arisa i a Les Farreres 
de Sant Bartomeu, amb Alaire.//Red.

La jornada de portes obertes a quatre explota-
cions de la comarca, emmarcada en el Benvin-
guts a Pagès d’enguany, ha aplegat 1692 per-
sones i 65 més van participar de les activitats 
complementàries que es van fer com l’elabora-
ció d’un formatge fresc. A més diferents restau-
rants de la comarca van oferir menús especials 
elaborats amb productes de proximitat.//Red

Segona trobada de 
bastoners i grallers de SBG

El festival Intrús arriba a 
l’equador d’aquesta edició

Més d’un miler de persones 
al Benvinguts a Pagès

Ballada final de bastoners i grallers.//F: RAFEL RAMIREZ

Actuació dels Messenger a Perafita.// F: CONSORCI

Comencen les obres de la carretera de Sant Martí

La carretera BV-4342, que enlla-
ça Santa Eulàlia amb Santa Creu, 
té un traçat força estret, amb am-
ples que no arriben als 5 metres. 
La Diputació ha començat un pro-
jecte d’eixamplament, que per ara, 
arribarà fins a La Blava. Està pre-
vist que aquestes les obres, pres-
supostades amb 996.035 €, s’allar-
guin durant 5 mesos.

El trànsit habitual de la carre-
tera, amb força presència de vehi-
cles pesants que ocupen més de la 

SANT MARTÍ D’ALBARS 
Per_ Redacció

meitat de la calçada, genera situa-
cions d’inseguretat. Les obres, que 
han començat aquesta setmana, 
tenen per objectiu millorar el tra-
çat, suavitzant els trams de cor-
bes, i millorant també el drenatge 
de l’asfaltat amb noves cunetes.

El nou traçat resultant tindrà 
un ample d’entre 5,5 i 6 metres, 
amb cunetes de formigó (amb el 
sobreample afegit a la calçada) i 
es canviaran els elements de con-
tenció actuals per nous sistemes 
homologats.//

Les obres han començat aquesta setmana.// F: NSM

Es presenta 
un vídeo sobre 
“Lluçanès acull”

L’Espai de Prats de Lluçanès 
va acollir la presentació del vídeo 
“Lluçanès acull”, una iniciativa del 
Consorci que vol mostrar la diver-
sitat de llengües i cultures d’ori-
gen de les persones que han vingut 
a viure al Lluçanès. Hi participen 
12 persones, de 12 municipis dife-
rents de la comarca i que parlen 
diferents llengües, on expliquen la 
seva relació amb el català.

La presentació es va fer en el 
marc del Dia Europeu de les Llen-
gües, una jornada impulsada pel 
Consell d’Europa que vol fomentar 
l’aprenentatge d’idiomes i valorar 
la diversitat lingüística i cultural 
del continent. Un continent on, si 
tenim en compte només els països 
de la UE, hi ha 84 llengües de les 
quals tan sols 24 són oficials, les 60 
restants són regionals, minoritàri-
es i minoritzades, tal com denun-
cien des d’ELEN (European Lan-
guage Equality Network).// Red.

CULTURA

Visita a una de les explotacions del Lluçanès.// F: CONSORCI
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L’ENTREVISTA

“Qui se’n recorda, ara, dels refugiats?”

L’estiu del 2015 va esclatar una 
crisi de refugiats que va omplir te-
lenotícies durant setmanes a Eu-
ropa. Es tractava de gent siriana, 
kurda o d’altres països com Afga-
nistan que havien d’anar-se’n de 
casa seva per l’esclat de la guerra 
als seus països. Durant setmanes, 
vam veure per la televisió, cues de 
gent, amb quatre coses per male-
ta, travessant el mar mediterrani 
amb molt males condicions, per 
poder aterrar a illes europees com 
Lesbos, a Grècia, o Lampedusa, a 
Itàlia. En aquell moment, es van 
crear grans camps de concentra-
ció a aquestes illes. Tot i les bones 
paraules o accions puntuals deter-
minades dels governs, l’acolliment 
dels refugiats no es va arribar a 
fer mai. Europa va tancar amb 
Turquia un pacte per evitar les ru-
tes dels refugiats, de manera que 
es treia de sobre així el problema.

Set anys després, a l’illa de Les-
bos, a Grècia hi continua havent 
encara un camp de concentració. 
Els refugiats esperen allà, d’una 
forma transitòriament eterna, po-
der començar una vida digna.

L’olostenca Paula Icart, ha vi-
atjat aquest estiu fins al camp 

de Kara Tepe, a Lesbos. Es cal-
cula que aquest camp acull ara 
unes 2.000 persones, molt lluny 
de quan el 2015 l’illa va arribar 
a acollir fins a 21.000 refugiats. 
Els camps autogestionats es van 
acabar i l’espai que queda ara és 
militaritzat.

La gent de l’illa està cansada 
de la situació. Durant els mesos 
més mediàtics, van viure molts 
moments de tensió. El partit d’ul-
tradreta grec, Alba Daurada, visi-
tava sovint l’illa per fer atacs amb 
còctels Mólotov als camps. A dins, 
també es vivien moments de con-
flicte entre els refugiats d’orígens 
diferents, i sovint, es van viure 
incendis als camps. Ara, amb la 
militarització del camp i la poca 
entrada de nous refugiats, la situ-
ació és molt diferent. “La policia 
em va parar pels carrers molts 
cops, veien que jo tenia el perfil de 
cooperant, i volien demostrar el 
seu control”, explica Icart.

L’olostenca va estar 6 setmanes 
a l’illa amb l’ONG Yoga and Sport 
With Refugees. “La vida als camps 
és molt pobre i avorrida, i precària. 
Ells esperen allà eternament que 
algun dia els hi arribi l’asil”. Icart, 
es dedicava els matins a tasques 
d’organització per la neteja o de 
l’alimentació. A les tardes, però, 
feia classes de natació: “Molts te-

“El viatge 
amb pastera 

els ha fet 
agafar por 

al mar”

nen por de l’aigua, estan trauma-
titzats del viatge amb condicions 
horribles amb la pastera. Els pri-
mers dies de classe, ens passàvem 
tota l’estona només mirant el mar, 
des de la platja, però de mica en 
mica vam aprendre que amb l’ai-
gua també hi podíem jugar i pas-
sar-nos-ho bé” detalla Icart. Però 
veure el mar i aprendre a nedar 
els feia recordar el viatge que van 
emprendre arriscant la seva vida 
per creuar la curta distància que 
separa les costes de Turquia de 
les illes de l’Egeu. “Quan érem a 
l’aigua, m’explicaven els tractes 
que havien fet amb les màfies, el 
dineral que havien hagut de pa-
gar-los per fer el viatge clandestí, 
i que abans d’embarcar, escollien 
un capità entre els nois més joves 
i valents, però que potser no ha-
vien vist mai el mar. Molts d’ells, 

van veure morir familiars i amics 
durant el trajecte”

La majoria d’integrants del 
camp avui en dia són nois joves 
solters, d’Afganistan, Mali o So-
màlia. Són els últims que se’ls 
dona l’asil i fa molts anys que 
estan allà tancats esperant notí-
cies per començar una vida dig-
na. La seva intenció és anar a 
viure a Alemanya o Anglaterra, 
on creuen que se’ls poden obrir 
més portes. La situació, però, és 
molt complicada per a ells: “Men-
tre era allà, a un noi li van arri-
bar bones notícies. Havia d’anar 
a fer un tràmit a Atenes. El noi 
no tenia diners per pagar el ferri 
que el portés fins allà, i finalment, 
va aconseguir que li pagués una 
ONG. Quan va ser a la capital 
hel·lènica, li van dir que havia 
arribat tard”, explica Paula Icart.

Avui en dia, ja no arriba gairebé 
ningú a Lesbos. Les ONG de sal-
vament han marxat i només que-
den els Frontex, les Forces Euro-
pees de Control Fronterer. “Quan 
arriba una embarcació, els Fron-
tex els remolquen fins a les ai-
gües dels països veïns, sense cap 
suport assistencial, i els deixen a 
la deriva” detalla Paula Icart, que 
conclou “Fent i desfent la maleta, 
jo remenava el passaport, sense 
donar-li gens d’importància. Però 
per ells, aquest llibre de paper, 
era tota la seva esperança per 
poder intentar viure una vida dig-
na, amb un sostre, feina i menjar. 
Però, avui, qui se’n recorda ara 
d’ells?”//

OLOST
Per_ Pol Asensi Turigas

Paula Icart, d’Olost, explica l’experiència que ha viscut a Lesbos

Prats licita de nou 
les obres de l’Orient

Dues prospeccions 
arqueològiques a 
Sant Boi de LluçanèsEl projecte de rehabilitació del Teatre Ori-

ent, aprovat el gener del 2022, s’havia d’ini-
ciar l’1 de setembre d’enguany, però final-
ment, l’empresa adjudicatària va renunciar 
a la execució de l’obra degut a l’augment dels 
preus derivats de la inflació.

Davant d’aquesta situació, l’alcalde va 
presentar al ple de l’Ajuntament una actua-
lització de preus per poder tornar a licitar les 
obres del projecte dividint-lo en tres fases. 

D’aquesta manera, es trauran a licita-
ció les dues primeres fases de les obres de 
rehabilitació del Teatre Orient per valor 
d’1.000.000€ i finalment, la tercera fase, que 
pujarà fins a 600.000€, es contempla tirar 
endavant quan hi hagi finançament. Amb 
tot això, la modificació del projecte suposarà 
un augment de preus respecte el pressupost 
inicial (1.214.620€) d’un 30%, afegint un 5% 
més, pels imprevistos que hi puguin haver.

La modificació del projecte va ser aprovada 
per Junts i Movem, amb l’abstenció d’ERC i 
el vot en contra del RAP. Des del grup d’ERC 
Prats es va traslladar la preocupació pel que 
fa l’augment del deute que suposa la modifi-
cació de preus. En la mateixa línia, el RAP 
manifestar que la situació podria suposar la 
no finalització de les obres.//NSM

Els resultats de les prospeccions arqueo-
lògiques fetes a Sant Boi es van presentar 
aquest divendres 30. Els treballs s’han cen-
trat en el Serrat Rodó i el Serrat dels Morts.

A través de la informació i el material ce-
dit per la família Camp Soldevila, el consis-
tori va sol·licitar una subvenció que els ha 
permès tirar endavant les dues intervenci-
ons. L’Àngels Pujols és una de les arqueò-
logues que ha treballat a les intervencions, 
explica què s’ha fet en aquesta fase. A la 
zona del Serrat Rodó s’ha fet una prospec-
ció superficial on hi han trobat un estruc-
tura força gran, tot i que només l’han pogut 
veure parcialment. Van poder recollir algun 
material que juntament amb el cedit per la 
família Camp Soldevila, ha permès acotar 
cronològicament el jaciment que se situaria 
principalment a l’època ibèrica (2a 1/2 del s. 
II - 1a del s.I aC).

Pel que fa a la intervenció al Serrat dels 
Morts, es creu que per la zona de Vilarrasa 
hi hauria d’haver un dels tres castells que 
antigament hi havia a Sant Boi, per aquest 
motiu van fer-hi la intervenció. Hi han po-
gut resseguir una estructura de pedra, però 
no saben què podria ser.// CFU

MUNICIPAL ARQUEOLOGIA

Paula Icart durant les classes de natació.//
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OPINIÓ

Montse Boladeres, Pere Vila i
M. Glòria Borralleras
Grup municpal d’ERC Prats

Grup Lluçanès Terra de Transhumància

Francesc Viñas
Perafita

Què passa amb el teatre Orient?A en Jordi Torres

Rèquiem a Perafita

CARTACARTA

FOTO DENÚNCIA

El pressupost per a l’execució de 
la rehabilitació del teatre Orient 
sumava, a final de 2021, un milió 
dos-cents catorze mil sis-cents di-
nou euros amb noranta-nou cèn-
tims (1.214.619,99).

En el seu dia el grup d’ERC 
Prats ja vam dir que abans d’exe-
cutar una obra d’aquesta enverga-
dura, primer calia tenir molt clar 
quin ús li donàvem i, a partir dels 
usos, fer un projecte adaptat. El 
contrari és començar la casa per 
la teulada.

Un cop estudiat aquell projecte 
constatàvem, i així ho vam tras-
lladar, que l’Orient quedava in-
acabat. Ho diguin com ho diguin 
faltaven elements essencials per 
tenir les instal·lacions a punt.

Amb tot, l’equip de govern for-
mat per Junts i Movem, va tirar 
endavant la licitació i adjudicació.

Aquest 21 de setembre ens van 
reunir, 15 minuts abans de co-
mençar el Ple Municipal, i expli-

En Jordi Torres i Sociats de Sant Feliu Sasserra 
ens va deixar ara fa pocs dies. Des del Grup Lluça-
nès Terra de Transhumància (grup de treball del 
Solc) donem el més sentit condol a la família i alho-
ra volem destacar la important contribució que el 
Jordi va fer per al Lluçanès en els temes de cultura 
popular i més concretament amb el tema dels ca-
mins ramaders.

Ell fou un dels principals impulsors del Grup de 
Treball de la Transhumància al Lluçanès i gràcies 
a la seva dedicació i coneixements va ser possible 
fer l’edició de diferents materials sobre els nostres 
camins ramaders i tota la cultura popular que s’hi 
vinculava com ara els Quaderns de Transhumància 
i el mapa dels camins ramaders del Lluçanès, entre 
molts d’altres treballs.

Ha estat sens dubte una persona que ens ha dei-
xat un llegat que ben segur servirà perquè les gene-
racions futures no perdin el fil. Gràcies Jordi!//

El passat divendres 30 de setembre van talar els 
plataners de la carretera BP-4653 al seu pas pel 
nucli urbà de Perafita. Aquests eren uns arbres ex-
traordinaris que formaven part del paisatge de les 
nostres vides. La Diputació de Barcelona, per cons-
truir el mirador i la vorera, resulta que els hi feien 
nosa . Malgrat la disconformitat mostrada per part 
d’alguns veïns, així com també provar la forma ins-
titucional amb altres solucions, no s’ha pogut evitar 
aquest final. Continuarà.//

car que l’increment de preus del 
mercat havia fet que l’adjudicatari 
retirés l’oferta, i acte seguit apor-
taven un nou pressupost amb un 
increment del cost del 35% sobre 
el valor inicial i l’entraven al ple 
del mateix dia, per urgència, ex-
plicant que era per no perdre una 
subvenció de 680.000 € (subvenció 
que pot ser destinada a altres con-
ceptes. Per exemple: reforma de la 
Plaça nova o reposició de la gespa 
del camp de futbol).

I què fan? Divideixen el projecte 
en tres fases o el que és el mateix, 
improvisar per poder dir que co-
mencen obres i sense saber ni si 
s’acabaran ni quan i deixant enca-
llat un projecte que no és menor.

El romanent que van trobar-se 
quan van formar nou govern ha 
disminuït gairebé tant com s’ha 
incrementat l’endeutament. I que 
quedi clar que no som pas contra-
ris al fet que l’administració s’en-
deuti, però sí en què ho fa. S’ha 
demanat crèdit per comprar la 
farmàcia vella (Ca l’Andreuet, on 
ja hi ha invertits més de 460.000 € 
i ja veiem en quin estat es troba 

Caminades de tardorÀmplia representació 
lluçanenca a l’Ultrapirineu

El darrer cap de setmana de setembre la Unió 
excursionista de Prats organitzava, un any més, la 
Caminada Popular que, amb dos recorreguts per 
adaptar-se a tots els assistents, va comptar amb 
una gran participació. 

El diumenge a sobre, i ja octubre, Oristà organit-
zava la XXIII Caminada Popular pels entorns de 
municipi on van participar gairebé un centenar de 
persones.// Red.

El primer cap de setmana d’octubre el món del 
trailrunning viu un dels esdeveniments amb més 
renom del país, sinó el que més. Es tracta de la Sa-
lomon Ultrapirineu, una cursa de muntanya de 100 
quilòmetres i 6.600 metres de desnivell positiu que 
recorre els paratges del Parc Natural del Cadí-Moi-
xeró. Un total de 6 lluçanencs van prendre la línia de 
sortida de la prova reina, a Bagà: Eduard Pla, Jordi 
Uró, Jesús Puig, Ramon Corominas, David Fornells 
i Miquel Martínez. Encara que els dos últims no van 
poder creuar la línia de meta per problemes relacio-
nats amb lesions, Pla va completar el recorregut en 
14 hores i 43 minuts (i en la posició número 100), 
Uró un minut més tard (103è), Puig en poc més de 
15 hores (122è) i Corominas ho va fer en 18 hores i 
50 minuts (366è). A més, altres corredors lluçanencs 
(Adrià Noguera, David Amblàs, David Blanqué, 
Isaac Basagaña, Judit Casals, Clàudia Icart, Elisa-
bet Rocadembosch i Josep Pons) van completar la 
marató de 42 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell 
positiu. L’esdeveniment va acabar el diumenge amb 
la celebració de la mitja marató, que també va comp-
tar amb diversos participants lluçanencs.// JBE

SENDERISMECURSA

encara). S’ha de demanar crèdit 
per executar la segona fase de re-
habilitació de l’Orient (al voltant 
de 300.000 €) que segons el projec-
te costarà 1.657.000 € ara mateix.

Han destinat a subvencions 
per ocupació, habitatge i activitat 
econòmica un total de 26.000 € i 
13.350 € a entitats. Els comptes 
traspuen prioritats, i canten per 
si sols.

Esperem que en l’elaboració del 
pressupost de 2023 es tingui en 
compte que ens trobem en un mo-
ment en què tothom pateix l’aug-
ment de preus (energia, hipoteca, 
alimentació, combustible) i les 
administracions, l’ajuntament 
també, hauran de disposar de tots 
els recursos per afrontar aquesta 
situació. Des d’ERC Prats hi in-
sistirem.

Per si hi esteu interessats el 
projecte estarà a exposició públi-
ca durant el termini de 30 dies 
hàbils, comptats a partir del dia 
següent al de publicació al BOP, 
perquè qui ho consideri pugui 
presentar les al·legacions oportu-
nes.//

Part dels corredors lluçanencs instants abans de la sortida de la Marató.//
La caminada de l’Unió Excursionista de Prats.//

Esmorzar durant la caminada d’Oristà.//
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ESPORTS

El sènior masculí del F.C. Pradenc 
no passa pel seu millor moment 

La nova temporada a Ter-
cera Catalana no ha comen-
çat bé per al F.C. Pradenc. 
L’equip de Jordi ‘Ponti’ encade-
na dues derrotes consecutives 
i evidencia certes mancances, 
sobretot a la zona defensiva.  
En els tres primers partits dispu-
tats fins al moment, els de Prats 
ja han encaixat 7 gols en contra. 
En el duel entre el Sant Quirze 
i el Pradenc, disputat el passat 
dissabte 24, els locals només van 
tardar tres minuts a avançar-se, 
aprofitant una badada defensiva 
dels blaugranes. Tot i tenir la pos-
sessió de la pilota, els pradencs no 
aconseguien arribar amb perill a 
l’àrea rival, mentre que els blanc-
i-vermells es mostraven còmodes 
al darrere buscant aprofitar les 
jugades al contraatac. A falta de 
vint minuts pel final arribaria el 
segon dels locals a través d’un xut 
ajustat al pal. Amb el partit cos-
ta-amunt, el Pradenc va prémer 
l’accelerador i 4 minuts després 
aconseguia retallar distàncies 
mitjançant un xut potent des de 
la frontal de Jordi Bartrons. Els 
últims minuts van ser un atac-i-
gol dels blaugranes, amb ocasions 
per empatar un partit el mar-
cador del qual ja no es mouria.  
En el primer partit del mes d’octu-
bre, el F.C. Pradenc rebia la visita 
del Santa Eugènia amb ganes de 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

tornar al camí del triomf. A l’inici 
de l’enfrontament, una nova erra-
da al darrere va propiciar el pri-
mer gol dels visitants quan només 
havien transcorregut 5 minuts del 
matx. Un altre partit encaixant el 
primer gol als minuts inicials va 
fer despertar els locals, que deu 
minuts després tornarien a posar 
les taules al marcador a través de 
Jordi Camprubí. Semblava que 
el partit es posava de cara quan 
Jordi Bartrons anotava el segon 
a deu minuts del descans, però 
l’alegria no va durar ni 5 minuts, 
ja que els blanc-i-blaus empata-
ven a la sortida d’un córner. A la 
represa, el Pradenc va dominar 
tant en joc com en ocasions, esta-
vellant dues pilotes al pal i desa-
profitant oportunitats molt clares. 
El lema de “quan perdones, ho pa-
gues” es va complir a la perfecció, 
ja que al minut 90 un contraatac 

del Santa Eugènia faria el tercer 
gràcies a una gran jugada perso-
nal, retallant i aguantant els in-
tents de la defensa fins quedar la 
pilota franca per marcar. Galleda 
d’aigua gelada pels aficionats del 
Pradenc, que veien com els tres 
punts volarien del Municipal tot i 
haver fet una bona segona meitat. 
Els jugadors dirigits per Ponti 
buscaran una revàlida el proper 
diumenge dia 9 a Roda de Ter. Els 
blaugranes tornaran al Municipal 
dissabte 15 d’octubre amb la vi-
sita de l’Aiguafreda a les 17:00h. 
Aquest serà un dia especial, ja 
que el F.C. Pradenc farà la seva 
presentació oficial de la nova tem-
porada amb la presència de tots 
els seus equips, tant de futbol 
base com de sènior. L’acte comen-
çarà a tres quarts de 4 de la tarda 
i aplegarà més d’un centenar de 
persones.//

L’equip blaugrana va caure al camp del Sant Quirze (2-1) en el primer 
desplaçament i en la visita del Santa Eugènia (2-3) al Municipal de Prats 

Jugadors del F.C. Pradenc celebrant el segon gol, fet per J.Bartrons.// F: XAVIER VILELLA

El Sant Feliu suma els 3 
primers punts 

El Futbol Sala i el 
Pradenc Femení acaben 
la pretemporada La pilota ja torna a rodar oficialment a Sant Feliu 

Sasserra. Deu temporades després, els blanc-i-blaus 
tornaven a trepitjar la sorra del Municipal per enfron-
tar-se al Puigcerdà el passat diumenge 2 d’octubre. 
El primer gol com a local dels locals va arribar 
ben d’hora, al minut 5 a través de Bernat Gil. L’1 
a 0 va esperonar encara més els sasserrencs, que 
ampliaven l’avantatge abans del quart d’hora de 
partit mitjançant Marc Pujol. A partir d’aquí, so-
lidesa defensiva i deixar córrer el rellotge. Els de 
la Cerdanya només van poder retallar distàncies a 
pocs minuts del final i els tres primers punts del 
Sant Feliu es van quedar a casa. Amb aquesta vic-
tòria, l’equip de Joan Grau es va refer de la derrota 
en el primer partit al camp del C.F. Palillo (1-3).  
El proper compromís serà la visita al camp del 
Sant Salvador de Cercs, dissabte 8 a les 16:00h, i 
el cap de setmana del 15 i 16 d’octubre arribarà un 
dels enfrontaments més esperats de la temporada. 
L’Avinyó visitarà el Municipal de Sant Feliu en un 
partit que promet emocions fortes.// XVA

Arriba l’hora de la veritat per als dos equips 
de Prats de Lluçanès que encara no han debu-
tat oficialment. El primer a fer-ho serà el sèni-
or femení del Futbol Club Pradenc, que rebrà 
l’Athletic Club Riells al Municipal de Prats el 
proper dissabte dia 8 a les 18:00h. Les blaugra-
nes venen de guanyar els dos últims partits de 
pretemporada i encaren el nou curs a la catego-
ria de Futbol 7 Amateur amb molta confiança. 
Per la seva banda, el Futbol Sala Prats encara hau-
rà d’esperar una setmana més per iniciar la seva 
nova etapa a Primera Catalana. El conjunt blau-
grana va empatar a 3 davant el Puig-reig en l’últim 
partit de preparació, disputat al Pavelló pradenc 
amb un gran ambient a les seves graderies. Prats 
tornarà a veure futbol sala de qualitat a partir del 
dissabte dia 15, data d’inici de la lliga que es pro-
duirà amb la visita del Vall de Tenes a les 7 de la 
tarda al Pavelló.// XVA

LES PLANTILLES
PLANTILLA SÈNIOR MASCULÍ FC PRADENC 
3ª CATLANA (2022-2023)

JUGADORS 
1. Josep Cañero
2. Jan Pujol
3. Jordi Vila
4. Ouadie Radwane
5. Roger Parés
6. Gerard Codina
7. Gerard Trulls
8. Roger Soler
9. Jordi Camprubí
10. Jordi Bartrons
11. Jordi Pont
12. Roger Bou
13. Roger Fernández
14. Pep Martín
15. Nil Prats
16. Jordi Parés
17. Arnau Marsó

18. Marc Ribera
19. Gerard Baroy
20. Quim Saperas
21. Marc Codinach
22. Joan Casas
23. Tià Corba
COS TÈCNIC
ENTRENADOR: 
Jordi Pont 
SEGON 
ENTRENADOR: 
David Berengueras 
DELEGAT: 
Xavier Davins 
PREPARADOR FÍSIC: 
Just Font 
FISIOTERAPEUTA: 
Gerard Roca Ribé

PLANTILLA SÈNIOR MASCULÍ CE SANT FE-
LIU SASSERRA 4ª CATALANA (2022-2023)

JUGADORS 
1. Jeffrey Aymerich
2. Marc Coma
3. Guillem Soldevila
4. Marc Casellas
5. Sergi Vilardell
6. Carles Ibañez
7. David Arcos
8. Damià Riba
9. Biel Comas
10. Marc Pujol
11. Omar Blanco
13. Josep M. Enciso
14. Bernat Gil

15. Mahmoud Hayoun
16. Oumar Diarra
17. Albert Careta
18. Adrià Sallés
19. Daniel Rodellas
20. Pau Bruch
21. Pau Vidal
22. Joan Romero
23. Marc Parramon
24. Ruben Besoy
COS TÈCNIC
ENTRENADOR: 
Joan Grau

PLANTILLA SÈNIOR FEMENÍ FC PRADENC 
FUTBOL 7 (2022-2023)

JUGADORES 
1. Eva Martínez
3. Natàlia Sanjuan
4. Lara Costa
5. Aina Borralleras
6. Albera Bonet
7. Judit Lozano
8. Joana Ballart
9. Paula Cañas 
10. Judit Fumanya 
11. Tània Sáez Catllà
17. Ainhoa Campde-

padrós
18. Mercè Colomer
19.  Rim Haourigui
COS TÈCNIC
ENTRENADOR: 
Javier Moreno 
SEGON 
ENTRENADOR: 
Xavier Pedragosa 
DELEGAT:
Pedro Cumplido

PLANTILLA JUGADORS
C.F.S PRATS DE LLUÇANÈS (2022-2023)

JUGADORS
0. Óscar Sánchez
1. Martí Valls
3. David Solanich
6. David Chacón
7. Albert Ferrer
8. Jordi Torres
9. Aleix Muntadas
10. Guillem Borra-

lleras
11. Isaac Basagaña 

12. Franc Serra
13. Eduard Botinas 
COS TÈCNIC
ENTRENADORS: 
Isaac Basagaña 
Oriol Sanjuan 
DELEGAT:
Josep Pérez
PREPARADOR FÍSIC:
Joan Riba
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LA VINYETA, per Gerard Bosch Ribera

SANT FELIU SASSERRA_ JORNADES EU-
ROPEES DE PATRIMONI. JOC: Remeiera 
sostenible, a partir de les 10 del matí i 
fins les 12h al Centre d’Interpretació de 
la Bruixeria.

 DIUMENGE 9 D’OCTUBRE 

ALPENS_ ESCENA DE TARDOR. Obra: 
Agència Matrimonial 7 d’amor, a les 6 
de la tarda al Casino.

PERAFITA_ FESTA DEL REMEI. Esmorzar 
de germanor, missa i cantada dels goigs, 
a partir de les 9 del matí a l’ermita del 
Remei.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ CICLE IN-
TRÚS. ALAIRE, a les 12 del migdia a Les 
Ferreres.

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADES EURO-
PEES DE PATRIMONI. LA MEMÒRIA NO 
ÉS DE PEDRA, poemes de Montserrat 
Llorens, a càrrec de les Dones que cre-
men romaní. A les 7 de la tarda a les 
Tres Fonts. TOCATS PEL BOLET. TALLER 
FAMILIAR D’ESTAMPACIÓ AMB BOLETS, 
a les 5 de la tarda a la plaça U d’octu-
bre. CERCAVILA amb els gegants i el Cuc 
Rovelló, acompanyats de la banda de 
l’EMAL, a les 7 de la tarda a Cal Bach. 
DEGUSTACIONS de la cuina del bolet i 
MÚSICA de versions amb Doble Cara 
Group, a 2/4 de 8 de la tarda a la plaça 
de l’Església.

SANT FELIU SASSERRA_ JORNADES EU-
ROPEES DE PATRIMONI. JOC: Remeiera 
sostenible, a partir de les 10 del matí i 
fins les 12 del migdia al Centre d’Inter-
pretació de la Bruixeria.

AGENDA

 OCTUBRE 

ORISTÀ_ VISITES A LES NOVES EXCAVA-
CIONS DE PUIG CIUTAT. Del dilluns 10 
al divendres 21 d’octubre, de 8 del matí 
fins a 2/ de 5 de la tarda.

 DIVENDRES 7 D’OCTUBRE 

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADES EURO-
PEES DE PATRIMONI. PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE ELS COMÈSOLIBES, EL MERLÍ I 
D’ALTRES BÈSTIES. AVENTURES De ca-
nalla al Lluçanès d’abans de la guerra 
a càrrec de l’autora, Núria Comesòlibes. 
A 2/4 de 4 de la tarda als Jardins de Cal 
Bach i a 2/4 de 6 a l’Espai Social. CON-
CERT DE MAR PUJOL I MARTY OLLIVANT, 
a les 8 del vespre a les Tres Fonts.

SANT FELIU SASSERRA_ PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE ELS COMÈSOLIBES, el Merlí 
i d’altres bèsties. Aventures de canalla 
al Lluçanès d’abans de la guerra a càr-
rec de l’autora, Núria Comesòlibes, a 2/4 
de 8 a la Biblioteca.

 DISSABTE 8 D’OCTUBRE 

LA TORRE D’ORISTÀ_ TROBADA DE CA-
SALS DE LA GENT GRAN DEL LLUÇANÈS.
OLOST_ CICLE INTRÚS. FUN DAN MON-
DAYS BY DAN ARISA, a les 5 de la tarda 
al Castell d’Olost.

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADES EURO-
PEES DE PATRIMONI. RUTA: Curiositats, 
anècdotes i vivències de la Guerra Ci-
vil a Prats, a càrrec de Roser Reixach i 
Anna Gorchs, a les 11 del matí, inici a 
Cal Bach.

 DIMECRES 12 D’OCTUBRE 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ 46È CONCURS 
DE PINTURA RÀPIDA.

PRATS DE LLUÇANÈS_ 2N TORNEIG DE 
FUTBOL SALA ANTIFA. A partir de les 9 
del matí al pavelló.

 DIVENDRES 14 D’OCTUBRE 

OLOST_ PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
“L’ORDIT DE LA VIDA”, de Gemma Ma-
sip. A partir de les 6 de la tarda a l’Espai 
Perot Rocaguinarda.

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADES DE 
MEMÒRIA HISTÒRICA. HOMENATGE AL 
PRESIDENT COMPANYS. Lectura de po-
esia i llançament de salves. Inauguració 
de l’obra escultòrica d’Enric Pla Mont-
ferrer, a 2/4 de 9 del vespre als Jardins 
del Doctor Grau.

 DISSABTE 15 D’OCTUBRE 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ TASTA BOLET. 
Inflables, tallers infantils, parades d’ar-
tesans, durant el matí a la plaça Nova. 
Degustació de tapes i concert en directe 
amb els Destil·lats, a la 1 del migdia. 
CICLE INTRÚS, concert amb Cóguiba 
Trio, a les 5 de la tarda a la plaça. CON-
CERT AMB BLU i Dj, a partir de 2/4 de 12 
de la nit.

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADES DE ME-
MÒRIA HISTÒRICA. RUTA: Espais de me-
mòria, amb el doctor en història Xavier 
Tornafoch, i la diputada al Congrés, Ana 
Surra, a partir de 2/4 de 12 del matí des 
de l’Escola FEDAC.

OLOST_ CICLE DE MEDITACIONS A LA 
NATURA, a les 6 de la tarda al Serrat 
Boleter.

 DIUMENGE 16 D’OCTUBRE 

SANTA MARIA DE MERLÈS_ CAMINADA 
POPULAR, a les 8 del matí, sortida a la 
plaça de l’Ajuntament.

ORISTÀ_ CICLE INTRÚS. Concert amb 
ARAR, a les 12 del migdia a la plaça de 
l’Església.

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADES DE ME-
MÒRIA HISTÒRICA. PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE COSTA MOLT D’OBLIDAR. Vivèn-
cies de la Guerra Civil Espanyola de 
Maria Antich Noguera a cura de Roser 
Reixach i Brià, a ¾ d’1 del migdia als 
Jardins de Cal Bach.

 DILLUNS 17 D’OCTUBRE 

OLOST_ LABORATORI D’AUTOR, Mirar és 
llegir: un abecedari poètic. Per a famíli-
es amb nens. A les 5 de la tarda a l’Espai 
Perot. 
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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

7 dv PRATS AUSA

8 ds F. POU - VIC POU

9 dg F. PORTAL DE QUERALT - VIC PORTAL DE QUERALT

10 dl ST. BARTOMEU ARUMI

11 dt OLOST URGELL

12 dc F. EURAS - VIC EURAS

13 dj ST. BARTOMEU ALIBERCH

14 dv OLOST BARNOLAS

15 ds F. TERRICABRAS - VIC TERRICABRAS

16 dg F. FARGAS - VIC FARGAS

17 dl PRATS PORTAL DE QUERALT

18 dt OLOST YLLA - CATALÀ

19 dc PRATS TANYÀ

20 dj ST. BARTOMEU VILAPLANA

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

>GRANJA DE PORCS. Home 
o dona que tingui carnet de 
cotxe per treballar a Prats 
de Lluçanès, amb experièn-
cia o aprenent. T.: 602 063 
581 (R534/04)

> 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)

> 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)

> CUIDAR PERSONES A 
DOMICILI. Home de 44 
anys, amb titulació i expe-
riència demostrable en la 
cura de persones amb dis-
capacitats i 3a edat, s’ofe-
reix per cuidar persones a 
domicili, donar suport en 
les tasques del dia a dia, 
etc. Bon cuiner. Resident al 
Lluçanès. T.: 602 34 66 92 
(R534/03)

> 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)

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

> 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

 » 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)

 »HABITACIÓ en una masia a Prats de 
Lluçanès, Perafita, Sant Boi de Llu-
çanès o Sobremunt per mi i el meu 
gos molt obedient. T.: 600 90 31 45 
(R534/02)

ES BUSCA

 »APARCAMENT al carrer de la Pedra 
Dreta nº 10. Preu a convenir. T.: 620 
43 20 97 (R534/01)

ES LLOGA
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EL TEMPS 

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 21 de setembre al 4 d’octubre

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

21 26.3 12.8 0.0 25.3 12.3 0.0 24.3 14.3 0.0 26.6 14.4 0.0 24.3 11.9 0.0
22 24.3 14.5 0.0 23.5 15.0 0.0 21.2 14.2 0.0 25.2 17.7 0.0 21.6 13.2 0.0
23 25.3 10.8 11.4 24.5 13.4 49.0 22.9 11.9 69.8 26.2 13.8 35.0 22.2 11.8 48.0
24 20.6 12.8 11.0 19.4 12.5 25.8 18.9 11.7 33.6 21.0 14.1 0.0 17.9 11.1 38.2
25 21.1 10.4 6.4 19.6 11.3 13.2 18.5 10.8 4.0 21.6 14.0 0.0 17.9 9.9 2.0
26 20.9 6.8 0.0 19.4 8.4 0.0 18.6 8.7 0.0 21.0 8.0 0.0 18.7 8.1 0.2
27 21.7 6.6 0.2 20.4 8.3 0.0 19.6 8.0 0.0 21.2 7.0 0.0 19.3 7.7 0.0
28 23.7 6.8 0.0 22.6 7.9 0.0 21.6 8.3 0.0 23.2 7.4 0.0 20.6 7.8 0.0
29 17.8 7.8 0.0 16.4 9.3 0.0 14.9 9.3 2.4 20.6 8.7 0.0 14.3 8.4 2.8
30 21.0 6.1 0.0 19.5 7.0 0.0 17.6 6.4 0.0 21.5 7.0 0.0 17.7 5.6 0.2
1 23.1 4.0 0.0 21.8 5.7 0.0 20.5 6.9 0.2 23.2 4.8 0.0 20.9 6.6 0.0
2 28.8 6.0 0.0 27.3 8.6 0.0 27.0 10.3 0.0 28.6 6.5 0.0 26.4 10.5 0.0
3 28.1 9.3 0.2 26.6 11.4 0.0 24.7 12.8 0.0 28.0 10.0 0.0 25.6 13.4 0.0
4 26.1 9.6 0.2 24.9 11.6 0.0 23.7 12.8 0.2 26.5 10.3 0.0 24.2 12.1 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

OLOST_ 2 d’octubre 28.8

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 1 d’octubre 4.0

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 33.0

PRATS 88.0

SANT BOI 110.2

ORISTÀ 35.0

ALPENS 91.4

INGREDIENTS

EL RECEPTARI de @Cookissim

Carpaccio de peus de porc amb bolets i mongetes
PAS A PAS
Posar a bullir les 8 meitats de 

peus de porc, una fulla de llorer 
i sal. Enretirar l’estima i treure 
els peus de porc.

Tallar a bresa dos porros i una 
branca d’api nets. Posar la ver-
dura en una olla exprés amb els 
peus de porc, una mica de pebre 
negre i una fulla de llorer. Co-
brir els peus i les verdures amb 
aigua. Tapar l’olla i quan xiuli 
deixar-ho bullir durant 50 mi-
nuts aproximadament. Apagar 
el foc i deixar reposar 2 hores.

Colar el brou en un pot i apar-
tar els peus de porc. Deixar re-
duir el brou una estona llarga 
fins que estigui a un terç de la 
quantitat inicial. 

Desossar els peus de porc 

mentre estan calents i salpe-
brar-los.

Folrar un motlle amb paper 
sulfurat. Posar els peus desos-
sats i compactar-los fent-ne una 
terrina ajudant-nos del paper 
i d’un altre motlle o qualsevol 
altre estri que pugui fer pres-
sió. Posar la terrina a la neve-
ra i deixar-la refredar 2 hores. 
Treure la terrina de la nevera i 
tallar-la ben fina. 

Daurar uns quants pinyons 
en una paella amb un raig d’oli 
d’oliva. Coure els bolets en una 
paella amb un raig d’oli d’oliva. 
Deixar refredar un moment els 
pinyons i els bolets i posar-los 
per damunt del carpaccio.

Afegir a sobre del carpaccio 
les mongetes seques, els daus 

 »  8 meitats de peu de porc
 »  Una branca d’api
 »  Dos porros
 »  Llorer
 »  Sal
 »  Pebre
 »  Oli D’Oliva verge extra
 »  Pinyons 
 »Mongetes seques del 
Collsacabra
 »Bolets 
 »Ceba caramelitzada amb 
tòfona negra de Noir et 
Blanc (opcional) 
 »Daus de tomàquet

Un globus aerostàtic enlairant-se durant l’albada del 4 d’octubre a Olost .//F: FERRAN MUÑOZ MUNSJúpiter amb les seves quatre llunes visibles a Lurdes de Prats de Lluçanès, la nit del 3 d’octubre.// F: EMILI VILAMALA

de tomàquet i la ceba carame-
litzada.

Amanir el carpaccio amb el 
brou reduït, l’oli d’oliva verge 
extra, sal i pebre.// STV

 Au idò,
bon profit!




