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Marquesa Vila, després de ser jutjada pel tribunal de la Sotsvegueria del Lluçanès, a punt de ser penjada a la forca.//F: EVA FREIXA

Sant Feliu no deixa oblidar la història
Un any més, la Fira de les Bruixes omple Sant Feliu i rememora els fets ocorreguts fa 4 segles

Barniol, nova delegada del 
Govern a la Catalunya Central
· El govern d’ERC en solitari a la Generalitat ha facilitat aquest nomenament
· Afirma que treballarà per accelerar tant com es pugui la comarca del Lluçanès

 MÚSICA 

La pradenca Mar 
Pujol publica Trepa
Després d’un estiu de 
molts concerts, publica 
el seu primer disc

 ARQUEOLOGIA 

Destapada una vil·la 
romana del segle III
Sant Martí confirma 
l’existència d’un jaciment 
de fins a 6 hectàrees

 FIRES I FESTES 

Olost prepara la Fira 
d’en Rocaguinarda
Sant Martí i Sobremunt 
viuran la Festa Major

 ESPORTS 

60 ciclistes a les 2h 
de resistència de BTT
La nova prova es va 
disputar enmig d’un 
ambient immillorable

 TOT SANTS 

Nou arbre de record 
als morts perinatals
Olost inaugura un espai 
pels nadons morts 
durant la gestació

 ESPORTS 

Les motos de trial 
tornen a Alpens 
47 anys després se 
celebra una nova prova 
del Campionat d’Osona
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Sant Feliu Sasserra va celebrar la 22a edició 
del Fes-ta Bruixa el dilluns 31 d’octubre, que 
enguany va recuperar la plaça de l’Església com 
a escenari principal. L’espectacle “Migrare” va 
donar el tret de sortida al 22è aniversari de la 
festa. Més de 500 persones van omplir la Plaça 
i van poder gaudir de l’espectacle de la compa-
nyia Maduixa, que a través del moviment i la 
dansa, explicava la lluita de quatre dones per 
trobar un lloc on viure després d’haver estat 
obligades a deixar la seva terra d’origen. Des-
prés de l’espectacle, la plaça es buidava men-
tre l’Ateneu obria les seves portes per acollir 
el concert de Les Que FaltaBand, que amb un 
repertori totalment femení, van aconseguir fer 
cantar i ballar tot l’Ateneu. 

I l’endemà dimarts, artesans i paradistes van 
omplir els carrers del nucli antic del Sant Feliu 
amb la tradicional Fira de les Bruixes. De bon 
matí, la cercavila, encarregada d’unir els espais 
d’actuació, va precedir els espectacles “Bruixes 
de Llegenda” i “Els Bruixinel·lis”, que van tenir 
lloc al Parc dels Castanyers. Acabades les pri-
meres actuacions, vents i percussió, van acom-
panyar als visitants fins a la plaça de l’Església 
on van poder  gaudir de les escenes de “La Ta-
verna” i de les danses de bruixes i bruixots que 
finalitzaven amb “El Samaniat”.

Ja post el sol i amb el poble encara ple de gom 
a gom, la plaça de l’Església va acollir l’actu-
ació teatral que va donar a conèixer al públic 
la història de na Marquesa Vila, llevadora de 
professió, empresonada i condemnada per brui-
xeria a la vila de Sant Feliu Sasserra. Un cop 
celebrat el judici, que sentenciava a mort a la 
protagonista, els vilatans i vilatanes del poble 
van pujar fins al Serrat de les Forques on na 
Marquesa va ser executada a la forca. Un any 
més, l’actuació interpretada per veïns i veïnes 
de Sant Feliu i el Lluçanès, va aconseguir re-
moure la consciència del públic amb l’homenat-
ge a una de les dones que van ser assassinades 
durant la cacera de bruixes, condemnant els 
fets succeïts i recordant als espectadors: “No 
deixarem que la història s’oblidi”.// NSM

La 5a edició de l’Intrús, va concloure el passat 
diumenge 22 d’octubre a l’església de Sant Martí 
amb el duet format per Cristina Miguel i Marcel-
lí Bayer. L’edició d’enguany va arrencar el 4 de 
setembre i va ampliar la seva oferta amb un to-
tal d’11 concerts. Cal destacar l’aposta pel talent 
femení; d’entre els 33 artistes convidats, 19 han 
estat dones. Tot i que l’assistència ha estat irre-
gular degut, especialment, a la previsió meteoro-
lògica i la coincidència amb altres activitats, més 
de 500 persones han pogut gaudir dels concerts 
presentats aquest any.// NSM 

Santa Eulàlia va acollir, el dissabte 22 d’octu-
bre, la primera edició del Santa Eulàlia reggae 
Time. El festival, que es feia al camp de futbol, 
va començar a les dues del migdia i es va allar-
gar fins ben passada la mitjanit, dotze hores de 
música que van fer gaudir de valent el gairebé 
mig centenar de persones que s’hi van acostar 
al llarg del dia. Un públic variat que també va 
poder veure les actuacions de Cia. Hotel Iocan-
di i la Cia. Voël.

L’organització valora molt positivament 
aquesta primera edició.//Red.

Sant Feliu reviu la 
història de les bruixes

Acaba la cinquena 
edició de l’Intrús

Èxit del Santa Eulàlia 
Reggae Time

Els Bruixinel·lis al parc dels Castanyers.// F: EVA FREIXA

La Cia Maduixa amb l’espectacle Mi Grà Re, 
dilluns 31 al vespre.// F: EVA FREIXA

Concert del grup de versions Les Que Falta Band 
a l’Ateneu, dilluns a la nit.// F: QFOIS

El concert de Fun Dan Mondays by Dan Arisa 
a Olost .// F: XAVIER NAVARRO

El muntatge al camp de futbol de Santa Eulàlia.//

Inici de l’escena del Judici.// F: EVA FREIXA

Ball del Samaniat del migdia.// F: EVA FREIXA
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Mar Pujol publica Trepa, 
el seu àlbum de debut

La jove cantautora del Lluçanès, Mar Pujol, ha pu-
blicat el seu primer àlbum, Trepa. El treball que ha 
estat autoeditat, es va presentar el passat dissabte 
29 d’octubre a Berga, la cantautora farà tres con-
certs de presentació, un d’aquests serà el pròxim 13 
de novembre a Sobremunt.

Pujol ja ens havia regalat dos avançaments 
d’aquest àlbum, “El vent porta el seu cos” i “Ram 
d’esbarzers”. Amb Trepa, Pujol es despulla davant 
del seu públic amb 7 cançons que, amb la tendresa 
que la caracteritza, parlen de la quotidianitat, però 
també de temes més transcendentals. Pujol és una 
artista versàtil, que veu d’influències com Faneka, 
Marala, Maria Arnal o Sílvia Pérez Cruz.

El títol del disc, Trepa, fa referència a la infància 
de Pujol, marcada pel bosc, la música, la família i 
l’amistat, i el dedica a la seva àvia Ro, que posa nom 
a una de les cançons.// Red.

MÚSICA

Clara Busoms rebent el premi amb el president Aragonès.//

La portada del disc Trepa, obra d’Anna Blanqué//

Noir et Blanc rep el 
Premi Nacional al 
Comerç més innovador

La pradenca, Clara Busoms Herms, va rebre de 
mans del president de la Generalitat, Pere Arago-
nès, el Premi Nacional al Comerç més Innovador del 
2021. L’entrega de premis es va fer aquest passat 
dijous, 27 d’octubre, al Palau de la Generalitat. El 
premi està dotat amb 2.000 euros.

Busoms, acompanyada de la seva família tofonai-
re, va idear el projecte Noir et Blanc, una empresa 
que naixia el 2018 a Prats de Lluçanès, amb l’objec-
tiu d’apropar la tòfona al públic a través de la comer-
cialització de diferents productes amb la tòfona, de 
recol·lecció pròpia, com a protagonista. El setembre 
del 2021, l’empresa feia un pas més, obrint a Vic el 
primer establiment de tot Catalunya especialitzat 
en tòfona fresca i venda al detall. En aquest, si pot 
trobar tòfona fresca de diferents tipus en funció de 
la temporada, i altres productes elaborats. Alguns 
d’aquests són d’elaboració pròpia i d’altres són en col-
laboració amb altres productors del territori: cremes 
de formatge, salsa tartufata o risotto. A més, també 
han incorporat la tòfona al món de la bellesa, amb la 
col·laboració d’un laboratori de cosmètica.//Red.

EMPRESA

Enlairada de globus pel record// F: XAVIER NAVARRO

Espai pel record pels 
morts perinatals a Olost

El cementiri d’Olost disposa des d’aquest di-
marts, 1 de novembre, d’un Arbre dels Records, un 
espai de dol i de record per les famílies que han 
perdut un nadó durant la gestació o el primer mes 
de vida.

L’espai està presidit per una olivera i una placa 
commemorativa. La violoncel·lista Núria Conan-
gla va posar música durant l’acte d’inauguració de 
l’espai, on també va participar la poetessa Ramona 
Sáez. Per acabar, els assistents van poder deixar 
anar globus biodegradables en records els infants 
morts durant la gestació o el primer mes de vida.

L’Arbre dels Records d’Olost és el 20è arbre que 
s’instal·la a les comarques centrals, gràcies a la ini-
ciativa de l’associació Little Stars Catalunya Cen-
tral que organitza grups d’ajuda per a les famílies 
que han patit una pèrdua perinatal. A Prats també 
se n’hi va instal·lar ara fa un any.//Red.

TOT SANTS

L’alcaldessa d’Alpens, Montse 
Barniol, ha estat nomenada de-
legada del Govern a la Catalunya 
Central, agafant el relleu de Rosa 
Vestit que ostentava el càrrec des 
del juny del 2021. El trencament 
entre ERC i Junts al Govern de 
la Generalitat, ha estat el precur-
sor d’aquest canvi. Per Barniol, 
“malgrat el motiu d’aquest canvi, 
la proposta arriba en un moment 
molt adequat per a mi pel que fa a 
disponibilitat”. 

Barniol afronta aquesta nova 
etapa amb il·lusió i conscient 
dels reptes que té a davant. Un 
d’aquests és l’oficialització de la 
comarca del Lluçanès, que set 
anys després de la consulta nin-
gú ha aconseguit desenredar. En 
aquest aspecte, Barniol afirma 
que des de la delegació treballa-
ran “per accelerar tant com es pu-
gui el procés”.

Aquesta setmana passada hi 
havia d’haver una reunió entre el 
Consorci i la Generalitat, que de 
nou s’ha suspès. En aquest sentit, 
Barniol diu que des de la delega-

ció pressionarà perquè es fixi una 
nova data abans d’acabar aquest 
any, tal com reclamen el Consorci i 
molts ajuntaments de la comarca. 
Barniol ha defensat públicament 
la necessitat de la constitució de 
la comarca, com diu, “els resultats 
són els que són i estan regulats en 
les lleis territorials, ara cal que 
se’ls doni cobertura”. I afegeix que 
“ara toca aplicar el marc legal vi-
gent, no interpretar-lo”.

En la reunió de traspàs que 
van mantenir Vestit i Barniol 
van tractar altres temes referents 
al Lluçanès, com és una trobada 
pendent amb els responsables 
dels Serveis Socials. En aquest 
sentit, Montse Juvanteny, coordi-
nadora política del Consorci, ex-
plica que al Lluçanès hi ha la ne-
cessitat de poder oferir cursos de 
formació professionalitzadora en 
l’àmbit sociosanitari a la comar-
ca, davant la dificultat que tenen 
moltes persones per desplaçar-se 
a altres municipis. I afegeix que a 
les administracions i empreses de 
la comarca els costa trobar perso-
nal format. Aquesta mateixa peti-
ció la van fer ara fa un any durant 
una visita de Vestit a la comarca, 
és per això que demanaran que 

s’hi doni una resposta.
Hi ha altres problemàtiques 

que també afecten la comarca, 
una d’aquestes són les pudors de 
la Planta de Compostatge de Fu-
manya i la por que l’ampliació pu-
gui agreujar-les. En aquest Barni-
ol detalla que té coneixement que 
des de l’Agència de Residus de 
Catalunya “hi estan a sobre” per-
què es compleixi la normativa de 
tractament de residus. I afegeix 
que, per proximitat territorial, és 
un tema pel qual es preocuparà i 
que està a disposició dels veïns del 
Lluçanès. Una altra reclamació 
que surt de la comarca és la cons-
trucció de  la vairant de Sagàs de 
la C-62. La nova delegada afirma 
que treballaran perquè el tema es 
desencalli. 

Per Barniol, la Delegació del Go-
vern ha d’estar al servei dels ajun-
taments per “fer de corretja de 
transmissió amb totes les conse-
lleries” i afegeix que també ha de 
donar resposta a qualsevol qüestió 
que sigui d’interès comunitari, ja 
que “estem al servei de la gent”.

Barniol és alcaldessa d’Alpens 
des de 2003 i ja va ser al Govern 
de directora general d’Ecosiste-
mes forestals del 2016 al 2019.//

ALPENS
Per_ Carolina Font Usart

Montse Barniol, nova delegada del 
Govern de la Catalunya Central

El veí de Prats mort per 
malària es podria haver 
contagiat d’un altre pacient

Marxa de la residència de St. 
Boi i el troben a Collsuspina

Els resultats de la investigació del Centre Estatal 
de Microbiologia revelen que el perfil genètic del pa-
ràsit que va provocar la mort del veí de Prats, Samu-
el Gómez, el passat setembre, seria molt similar al 
d’un altre pacient que va estar ingressat a la mateixa 
planta de l’hospital. Falta saber la via de transmissió 
de la malaltia entre els dos pacients. La malària es 
transmet a través de la picada del mosquit Anophes, 
aquesta hipòtesis ha estat descartada en aquest cas. 
L’altra línia d’investigació és que el contagi s’hagués 
produït a través d’algun tipus d’instrumental conta-
minat, però els resultats no n’han trobat cap indici. 
L’Hospital Universitari de Vic i el Departament de 
Salut han començat una tercera investigació, amb la 
voluntat d’obtenir més respostes.// Red.

Un veí de Sant Boi de Lluçanès va marxar de la 
residència on vivia el passat dissabte, 29 d’octubre, 
sense dir on anava. El diumenge a primera hora es 
van adonar que no havia tornat a dormir, i van de-
nunciar els fets. Es van activar els equips de recerca 
que hores més tard, el van localitzar a Collsuspina, 
en bon estat de salut. La distància entre els dos mu-
nicipis, indicaria que va fer part del trajecte amb el 
vehicle d’alguna persona.// Red.

SUCCESSOS
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En el context actual, els municipis 
s’enfronten a tres grans reptes glo-
bals: el canvi climàtic, l’augment de 
la intolerància i de les desigualtats 
socials i la desconfiança envers la de-
mocràcia. Fer front a aquests reptes 
i contribuir a la creació d’espais més 
participatius, més accessibles, més 
igualitaris i més sostenibles suposa 
un desafiament enorme per als mu-
nicipis.

És per això que neix «Equipaments 
2030», el nou projecte transforma-
dor de la Diputació de Barcelona que 
té com a finalitat transformar i dotar 
de nou significat els 6.118 equipa-
ments i espais municipals educatius, 
esportius i de joventut que hi ha a la 
província de Barcelona. Es treballa 
perquè tots aquests edificis i espais 
puguin ser participatius, accessibles, 
igualitaris i sostenibles, compro-
mesos amb l’Agenda 2030 i la Car-
ta de Ciutats Educadores. Aquests 
equipaments han de convertir-se en 
l’epicentre de la transformació i de 
la transmissió de valors com ara la 
inclusió, la diversitat, la no-discrimi-
nació, la interculturalitat, l’equitat de 
gènere, la igualtat de drets, la parti-
cipació democràtica i la ciutadania 

activa. Aquest projecte compta ja 
amb l’adhesió de 268 ajuntaments 
barcelonins i amb una inversió de 
8.700.000 euros.

Els equipaments públics municipals 
no són només espais construïts, sinó 
que també són punts de trobada, de 
convivència, de relacions socials i 
de construcció de ciutadania activa. 
A través del projecte «Equipaments 
responsables i educadors» es faran 
un seguit d’actuacions en aquests es-
pais per redefinir-los i per dotar-los 
de significats més oberts, d’acord a 
quatre pilars fonamentals: participa-
ció, accessibilitat, igualtat/integració 
i sostenibilitat.

D’una banda, es fomentarà la par-
ticipació activa de la ciutadania en 
la gestió i la governança dels espais, 
per tal d’arrelar un sentit de comuni-

tat i de responsabilitat cívica. 
A més, es garantirà l’accés univer-

sal i equitatiu a tota la ciutadania, 
sense cap mena de discriminació o 
barrera, sigui per raons econòmi-
ques, de gènere, d’edat, de naciona-
litat, de color, de llengua, de discapa-
citat, d’orientació sexual o de religió. 

Es treballarà també perquè aquests 
espais siguin espais lliures de mas-
clisme i de qualsevol mena d’abús, 
discriminació o violència, i perquè 
esdevinguin punts de trobada i de 
convivència intergeneracional i inter-
cultural entre veïns. 

Per últim, s’invertiran recursos 
per transformar els edificis, espais i 
instal·lacions en equipaments soste-
nibles i ambientalment responsables, 
compromesos amb la lluita contra el 
canvi climàtic, amb l’eficiència ener-
gètica i amb l’economia circular. 

Des de la Diputació de Barcelo-
na es vol atorgar un reconeixement 
de compromís i de qualitat a totes 
les instal·lacions i espais munici-

pals compromesos amb els objectius 
d’aquest projecte, mitjançant un dis-
tintiu visible per a la ciutadania, per 
tal que s’evidenciï a primer cop d’ull 
la gestió responsable i educadora 
dels equipaments participants.

El projecte «Equipaments 2030» 
està alineat amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), 
atès que promou la transformació 
d’instal·lacions i espais públics en 
equipaments capdavanters, sosteni-
bles i educadors quant a salut, ben-
estar, educació de qualitat, igualtat 

CONTINGUT OFERT 
Per_ Diputació de Barcelona

Equipaments participatius: El jovent ha contribuït en el disseny de l’Espai jove 
La Nau, de Vilafranca del Penedès.// F: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Equipaments integradors: L’escola bressol Casa del Molí, de L’Hospitalet de Llobregat, 
disposa d’aules multisensorials.// F: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Equipaments accessibles: Al camp de futbol de Cardedeu, els escolars participen
 en el programa “Juguem amb valors”.// F: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Equipaments sostenibles: Plaques solars a la coberta de l’escola Charles Darwin
 del Prat de Llobregat.// F: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona ajuda a transformar les 
instal·lacions i els espais municipals de la província 
de Barcelona perquè esdevinguin equipaments 
responsables i educadors amb un paper més actiu i 
inclusiu a la societat. Cal una nova mirada que superi 

els límits de l’edifici i que integri l’entorn, les persones 
i la comunitat. Amb l’Agenda 2030 com a guia i horitzó 
de futur, la Diputació ho fa amb la convicció que per 
dibuixar un futur millor es necessita donar impuls a 
un nou tipus d’equipaments. 

«Equipaments 2030» 
Equipaments municipals de futur

El projecte compta amb 
268 ajuntaments adherits 

i una inversió de 8.700.000 €

«Equipaments 2030» 
és un projecte alineat 
amb els ODS, ja que 

promou la transformació 
d’instal·lacions i espais 
públics en equipaments 

capdavanters, sostenibles
i educadors 

de gènere, energies assequibles i 
no contaminants, innovació i millora 
d’infraestructures, reducció de les 
desigualtats i contribució en la con-
figuració de ciutats i comunitats sos-
tenibles.

Més informació a:
www.diba.cat/web/pam-2020-

2023/equipaments-responsables-i-
educadors-2030.//
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El Consorci del Lluçanès ha creat el joc 
de cartes “Recicla bé al Lluçanès”, amb l’ob-
jectiu de conscienciar, d’una forma lúdica, a 
les persones de com reciclar bé els residus 
al territori. 

La iniciativa sorgeix del sector d’allotja-
ments turístics del Lluçanès que han detec-
tat una mala pràctica dels seus clients alho-
ra de reciclar els residus generats durant la 
seva estada.  

Els exemplars del joc es faran arribar als 
allotjaments turístics del Lluçanès per po-
der incentivar el reciclatge al Lluçanès als 
turistes que venen a la comarca. Així ma-
teix al Consorci també farà arribar el joc a 
les escoles perquè també ho puguin treba-
llar amb l’alumnat.// Red.

Els resultats dels treballs d’ex-
cavació que s’han fet aquest oc-
tubre a la zona del Collet de la 
Blava, a Sant Martí d’Albars, 
permeten indicar que el jaci-
ment, que té una extensió d’unes 
6 hectàrees, podria ser una Vil·la 
romana de l’època imperial.

Els resultats es van presentar 
aquest passat dissabte, 29 d’oc-
tubre, a la zona on s’han dut a 
terme les excavacions, que ha 
finançat íntegrament l’Ajunta-
ment de Sant Martí d’Albars. Àn-
gels Pujols va ser l’encarregada 
de donar a conèixer els resultats 
que han estat “molt positius”.

El jaciment s’ha obert per tres 
punts diferents i arreu s’hi ha 
trobat estructura, aquest fet in-
dicaria que el jaciment va ser 
una vil·la romana. Aquestes vil-
les eren la forma d’ocupació del 
territori de l’època imperial ro-
mana, serien com grans cases de 
pagès, gairebé semipobles. Una 
part l’ocupaven els propietaris, 
generalment benestants. I l’altra 
part era pels treballadors, gene-
ralment esclaus, per les eines i 
animals. I també hi havia un es-
pai destinat a guardar el que ge-

nerava l’explotació agrícola de la 
vil·la (graners, molins,…) i una 
part destinada a produir el que 
podria necessitar la vil·la, per 
exemple un forn per fer les tègu-
les (teules romanes) o producció 
tèxtil.

En aquesta campanya, com en 
l’anterior, s’ha fet una prospec-
ció geofísica prèvia a una part 
important de la superfície, i ja 
s’hi intuïen algunes estructures, 
zones cremades i possibles forns, 
abans de començar a excavar.

Els treballs d’enguany tenien 
dos objectius principals, un a ni-
vell estructural i un altre a nivell 
de fondària. A nivell estructural, 
han treballat sobre una gran ex-

tensió de terreny per veure les 
restes, però els esforços s’han 
centrat en la part central. En 
aquesta hi ha la planta princi-
pal que podria estar relacionada 
amb unes possibles termes, tot i 
que els falta informació per po-
der-ho confirmar. A nivell de fon-
dària, els treballs s’han centrat 
a valorar el deteriorament de les 
estructures, que ha resultat ser 
menor del que es preveia.

Com explica Pujols, durant els 
treballs han pogut veure que, en 
algun punt, sobre l’estructura 
principal hi havia construccions 
més recents. Per aquest motiu 
no han pogut resseguir els murs 
amb màquines, sinó que els tre-

SANT MARTÍ D’ALBARS
Per_ Carolina Font Usart

Visita i exposició dels resultats als veïns.//F: AJ SANT MARTÍL’equip d’arqueòlegs treballant a l’excavació.//F: AJ SMA

Sant Martí destapa una vil·la romana del segle III

Imatge del joc de reciclatge// F: CONSORCI

Les juntes dels Casals 
de Gent Gran d’Osona 
es reuneixen al Lluçanès

S’edita un joc perquè 
els turistes reciclin bé

El Consell Consultiu de la Gent Gran 
d’Osona (CCGGO) va escollir el Lluçanès 
per celebrar la quarta Trobada de Juntes 
de Casals de Gent Gran. La Trobada, on  hi 
van participar 21 associacions, va tenir lloc 
aquest passat dijous, 27 d’octubre, als po-
bles d’Oristà i de Prats de Lluçanès.

L’objectiu de la Trobada era crear espais 
de coneixença i reflexió sobre el paper de 
les associacions de la gent gran a Osona i 
al Lluçanès, i destacar la seva feina en la 
promoció de l’envelliment actiu. I, per altra 
banda, donar a conèixer el patrimoni de la 
comarca amb visites guiades al Museu de 
la Terrissa i a la cripta d’Oristà i també al 
santuari de Lourdes, de Prats, on van orga-
nitzar un final de festa musical.

La regidora d’Oristà, Lina Bruch, i el 
president del Consell Comarcal d’Osona, 
Joan Carles Rodríguez, van ser els encar-
regats d’obrir l’acte. També els va acompa-
nyar Araceli Garcia, en nom de la CCGGO. 
Tots tres van coincidir en la importància 
de poder recuperar aquests espais de tro-
bada./Red.

ASSOCIACIONS TURISME

NOTÍCIES

balls s’han hagut de fer amb més 
cura. Durant els treballs també 
han trobat tègules (teules roma-
nes), a diferència de Puig Ciutat 
que la coberta era vegetal, aquest 
fet els permet situar el jaciment 
en l’època imperial romana.

També han trobat paviment 
de calç, a uns 50 cm de fondària, 
per tant, com detalla Pujols “en 
alguns punts tenim paviment, 
enderroc de parets i tègules, això 
ens permetria trobar el nivell 
d’ús de l’estança i és una gran 
notícia”.

Sobre la importància d’aquest 
jaciment de Sant Martí, Pujols 
explica que a Osona hi ha algun 
segment de vil·la al voltant de 
Vic, però “no amb aquesta exten-
sió ni, aparentment, bon estat de 
conservació”. Les vil·les romanes 
millor conservades i que podem 
trobar més a prop, són la de Sant 
Amanç, a Rajadell (que ha que-
dat dividit en dos segments a 
causa del pas de l’Eix) i Can Ter-
rers, a la Garriga.

Pujols destaca la implicació de 
l’Ajuntament que ha finançat la 
totalitat de la intervenció i agra-
eix la voluntat creixent dels mu-
nicipis per conèixer el seu patri-
moni, “estem en un bon moment” 
i afegeix que “encara queden 
moltes coses per veure”.//

L’Ajuntament ha finançat una segona excavació aquest octubre, en una superfície de 6 hectàrees

Es creu 
que la vil·la 

ocupava unes 
6 hectàrees 

entre 
construccions 

i conreus
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OPINIÓ

Robert TAMBA

Ave Cèsar

PERSONATGES DE PUIG CIUTAT

Fa uns quants anys que introduïm Puig 
Ciutat com un poblat romanitzat destruït du-
rant la guerra civil entre Juli Cèsar i Gneu 
Pompeu. A partir d’aquí, i com acostuma a 
passar, els rumors fantasien alguns fets. Ara 
corre la veu que Juli Cèsar va venir en perso-
na a Oristà, i sembla que la seva visita hagi 
de ser motiu d’orgull i de reclam.

Els fets històrics ens diuen que durant la 
guerra civil, Juli Cèsar estava perseguint 
Pompeu i altres membres del senat que el 
consideraven una amenaça per a la Repúbli-
ca romana. Els persegueix per Grècia i pels 
països balcànics, on els seus exèrcits van tenir 
diversos enfrontaments. Són els generals res-
pectius que s’enfronten a la província romana 
d’Hispània, amb la qual cosa donen un avan-
tatge clar a Juli Cèsar.  Una última batalla 
entre els dos contrincants a Farsàlia (a l’ac-
tual Grècia), guanyada de forma inesperada 
per les tropes de Juli Cèsar, esdevé decisiva. 
Pompeu, abandonat per la majoria dels seus 
aliats, ha de fugir de nou. Aquesta vegada de-
cideix anar cap a Egipte, on pensava trobar 
asil i on va trobar la mort, ja que els egipcis 
de Ptolomeu XIII van triar l’altre camp. Mal-
grat la mort de Pompeu, la guerra civil dura 
tres anys més fins deixar Juli Cèsar victoriós 
i totpoderós, però no per gaire temps. El seu 
poder absolut genera ira al senat, que n’orga-
nitza l’assassinat l’any 44 aC.

Ara ve la pregunta clau. Què és el que fa que 
aquest personatge de l’antiguitat sigui tan fa-
mós, hagi generat tanta literatura i filmogra-
fia i ens fascini tant? Governa Roma durant 
sis anys, un període molt curt. El seu èxit mi-
litar més gran és la guerra de les Gàl·lies, que 
ell mateix explica en un llibre homònim i en 
el qual aprofita les querelles entre tribus gal-
les per vèncer amb facilitat. Entra a Roma 
triomfalment i crea la imatge d’un déu viu 
objecte de culte. Construeix el seu poder fins 
a establir una dictadura, destruint definitiva-
ment la República romana i posant la base de 
l’imperialisme, que començarà quan ell mori. 
El testimoni de Suetoni a Vides dels dotze cè-
sars ens transmet que els seus soldats quan 
desfilaven cridaven: «Homes, tanqueu a casa 
les vostres dones; ha tornat el seductor cap 
pelat», ja que s’apodera de totes les dones que 
l’atrauen, la majoria casades, i entre les quals 
trobem Cleòpatra, amb qui té un fill. Això sí, 
la seva mort, apunyalat repetidament pels 
membres del senat, és especialment especta-
cular i fascinant.

En poques paraules, serà una gran decep-
ció per a la majoria de vosaltres saber que no, 
que Juli Cèsar no va venir a Puig Ciutat. A 
més, estem parlant d’un personatge colonia-
lista, megalòman, imperialista, absolutista i 
predador sexual, com a mínim. Des d’aquesta 
perspectiva, encara ens interessa presumir 
de la seva vinguda al nostre municipi?//

Montse Rocadenbosch
Prats de Lluçanès

Grup de grans de l’Escola Heurom
Perafita

És temps de tardor, i com si es 
tractés d’un bolet apareix Arti-
mur. Per sorpresa de tots veiem 
com en pocs dies es vesteixen de 
formes i colors unes parets nues i 
avorrides, de les quals ja ens haví-
em ben acostumat.

No qüestionaré cap dels treballs, 
donant per bona la feina feta per 
cada un dels artistes i la interpre-
tació que cada un que en fa segons 
el seu criteri personal. Una altra 
cosa és la capacitat de transmetre 
el sentiment que ens uneix quan 
parlem de les Festes de Sant Joan 
i els Elois, que va molt més enllà 
de les formes, els colors i les tècni-
ques utilitzades, que per mi totes 
són vàlides.

Mil cops m’he preguntat: què 
n’hauria sortit d’algú que l’ha vis-
cuda i la coneix de primera mà? 
Dit això, la meva és una queixa 
adreçada només al meu Ajunta-
ment (el de Prats). He de dir que 
en fer-se públic el programa oficial 
de l’activitat (perquè els que em 
coneixeu sabeu que aquestes coses 
m’agraden), vaig interessar-me 
per veure quins artistes hi havia i 
què feien. Per sorpresa meva cap 
de local ni del Lluçanès!, a banda 
de la col·laboració dels alumnes 
de les escoles i l’Institut en un 
dels treballs, que ja està bé! Però 
crec que són coses diferents i que 
ningú es pot recolzar en això per 
justificar les pròpies mancances. 
Estic plenament convençuda que 
aquí tenim persones capacitades 
per fer-ho tan bé com el que més! 
Us ben asseguro que em va saber 
greu – molt greu! – però encara 
més constatar que no era l’única 
que no en sabia res de res abans!

Senyors/es, no s’hi val a dir que 
aquest és un projecte que ens ha 
vingut fet des d’Osona Turisme 
(Consell Comarcal d’Osona) i que-
dar-se tan amples! Podeu acceptar 

No sé pas com començar
però he de felicitar-vos
a tot el poble de Prats.

No sóc una nouvinguda
fa 28 anys que visc aquí,
31que vaig viure a Casserres
quasi igual que he viscut ací.

He estat 7 mesos a fora,
a l’hospital General de Vic,
Tres mesos dins de la UCI
I altres quatre dins del llit.

Els de casa sort tenien
de tota la gent de Prats,
uns els donàvem consells,
altres els anàvem escoltant.

Les varen passar molt magres,
em trobaven a faltar,
no sabien si m’era millor viure
o deixar de respirar.

Però no era la meva hora
i em vaig recuperar,
la gent quasi no s’ho creia:
-la Maria ja torna a ballar-.
Avui estic inspirada
i les gràcies vull donar
a la meva gent de Prats
que mai podré oblidar.

Ara jo ja he tornat,
els de casa estan tranquils,
i jo poguent ser a casa
estic com al paradís.

Com diria el Foraster
en acabar la jornada:
Gent de Prats de Lluçanès,
-Sou molt bona gent-.
Moltes, moltes gràcies a tots, heu 
patit xic per mi i ara que ja he 
tornat tothom se n’ha alegrat i 
m’han ben felicitat.
M’ha vingut la inspiració avui tot 
fent el sopar, però ja feia uns dies 
que hi anava barrinant. Cada dia 
quan surto a comprar encara tro-
bo gent que em demana com estic, 
em venen a abraçar i a felicitar.//

De colors i transparències
una proposta, rebutjar-la o fer-ne 
esmenes oi? Igual com vàreu deci-
dir el tema a tractar, els llocs on es 
farien, o vàreu facilitar informació 
els artistes perquè poguessin si-
tuar-se i focalitzar la seva obra. 
Reservar un percentatge petit per 
a la participació local que pogués 
estar-hi interessada diria que no 
és demanar massa oi?

Que la feina us vingués feta no 
us eximeix de la responsabilitat 
que teniu envers els vostres ciu-
tadans. Si ho haguéssiu fet saber 
i comunicat a temps, quan encara 
era possible presentar una propos-
ta a l’empresa organitzadora pot-
ser avui sabríem com seria aquell 
mural fet a ulls de qui ha viscut la 
festa. Aquell, que ja no veurem!

El que no podeu esperar és que 
sapiguem amb quines empreses 
treballa cada projecte Osona Tu-
risme i, encara menys, si es trac-
ta d’una proposta de la qual no en 
sabem res de res perquè ningú ens 
n’ha informat i perquè no té pre-
cedents al nostre territori. D’ha-
ver-ho sabut segur que a més d’un 
li podria haver interessat partici-
par-hi, o potser no? Però a les vos-
tres mans va morir tota possibili-
tat... uns cartells, via Whatsapp, 
xarxes socials... tampoc costava 
tant!

Les subvencions vinguin d’on 
vinguin, no són més que un retorn 
dels impostos que paguem entre 
tots, convertits – això sí – en un 
regal per a qui té la fortuna d’ac-
cedir-hi i d’esbafar-se en una paret 
tan gran com el cost que represen-
ta treballar-hi (materials + infra-
estructura + temps d’execució i 
burocràcia). Els quatre pilars que 
sempre et tiren enrere quan pen-
ses en gran i et toca costejar-ho. 
Són números de 4 xifres!

Celebro la iniciativa, sí, i he 
gaudit veient-los treballar, també. 
Però queda clar que, a un altre ni-
vell, de colors molts i de transpa-
rència poca!//

El dimecres 28 de setembre, la 
classe de grans de l’escola Heurom 
vam anar a analitzar la riera de la 
Tria amb el projecte Rius. Tot se-
guint la riera cap avall, ens vam 
trobar que connectava amb el rec 
d’aigües brutes per on baixa l’ai-
gua dels vàters i lavabos de Pera-
fita. I ens vam adonar que hi ha-

CARTA CARTA

CARTA

Agraïment

Deixalles contaminants a la riera de la Tria

Maria Riu Sitges
Prats de Lluçanès

via tovalloletes i compreses, entre 
altres deixalles. Vam deduir que 
algunes persones deuen llençar 
tovalloletes, compreses... pel vàter.

Pensem que aniria bé tenir una 
depuradora perquè les aigües re-
siduals arribessin netes a la riera. 
Però igualment, la gent ha de sa-
ber que no poden llençar tovallo-
letes al vàter, ja que contaminen i 
poden trigar fins a 3 segles a des-
composar-se.//
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ESPORTS

MOTOR

FUTBOL

El Pradenc masculí, en 
dinàmica guanyadora

Ha tornat el Trial a Alpens

El Club Esportiu Sant Feliu 
Sasserra agafa aire en els 
últims dos partits 

El Futbol sala Prats ja és 
tercer amb dues victòries i 
un empat

El sènior masculí del Pradenc ha tocat la te-
cla. L’equip de Jordi Pont encadena dues vic-
tòries consecutives i quatre partits sense per-
dre, uns números que han portat el conjunt 
blaugrana a entrar dins el top 5 de Tercera Catalana. 
El primer dels dos triomfs seguits es va gestar al Muni-
cipal de Centelles, on els pradencs es van imposar per 
1-2 gràcies als gols de Jordi Camprubí i de Nil Prats. 
Una victòria de mèrit tenint en compte que els visitants 
es van quedar amb 10 jugadors a falta de 20 minuts pel 
final per l’expulsió amb doble groga de Gerard Trulls. 
Amb aquests tres punts, el Pradenc rebia el C.F. Fol-
gueroles a Prats de Lluçanès en un horari poc habitu-
al, divendres 28 a dos quarts de 10 del vespre. La fos-
cor no va endormiscar els blaugranes, que al minut 20 
ja anaven al davant gràcies a la diana de Jordi Cam-
prubí. Van anar passant els minuts sense masses oca-
sions en cap de les dues àrees. Tot i disposar d’alguna 
aproximació, el Pradenc no va sentenciar el matx fins 
al minut 80, gràcies a un gol de Nil Prats després d’una 
jugada personal de Jordi Bartrons per banda dreta. 
En el temps afegit, Camprubí arrodoniria el triomf 
amb el 3-0 després d’un contraatac letal dels locals.  
Ara el calendari dels blaugranes fa pujada, amb dos 
partits consecutius fora de casa, el primer serà contra 
l’O.A.R. Vic i el segon al camp del Tona ‘B’.// XVA

El Sant Feliu comença a escalar posicions a la taula. 
Tot i anar perdent per 2-0 al minut 30 a Callús, els 
blanc-i-blaus no es van rendir i van aconseguir reta-
llar distàncies abans del descans a través d’un penal, 
que va marcar en segona instància Marc Pujol després 
del refús del porter local. A la represa, el Sant Feliu va 
sortir a buscar l’empat, i el va trobar a través d’un altre 
penal transformat aquesta vegada per Carles Ibañez.  
Amb el temps gairebé exhaurit, els callussencs 
van tenir l’oportunitat d’endur-se els 3 punts, 
però el porter del Sant Feliu va aturar el pe-
nal i va salvar un punt de mèrit pels visitants. 
La visita del Casserres a Sant Feliu es va saldar 
amb una victòria contundent pels locals, que es van 
imposar per 3 a 0 en un partit que es va començar a 
decantar al minut 30 amb el gol de Marc Pujol. Ou-
mar Diarra ampliava distàncies pocs minuts després 
en una sortida desafortunada del porter visitant i al 
principi de la segona part el Sant Feliu va sentenciar 
l’enfrontament gràcies a un altre gol de Marc Pujol. 
Tot i algun ensurt final, els 3 punts no van perillar 
en cap moment i permeten al Sant Feliu afrontar el 
proper partit al camp del Montmajor amb una gran 
dosi d’optimisme.// Red.

Quaranta-set anys després i gràcies a la recuperació 
del Moto Club, Alpens ha tornat a acollir una prova 
del Campionat d’Osona de Trial.

La setena cita del COTA es va celebrar el passat 23 
d’octubre, amb gairebé una vuitantena de pilots. Des 
del Moto Club d’Alpens qualifiquen d’èxit aquesta edi-
ció, on es va bolcar tot el poble. Des de la COTA han 
destacat l’ambient que hi va haver a Alpens, que han 
qualificat d’immillorable i han dit que hi volen tornar.

En la categoria de vermells Imael Lobato es va en-
dur la victòria. Als blaus, Elisabet Solera va guanyar 
amb una diferència de 2 minuts. Ramon Plana va ser 
el vencedor dels verds i Ferran de Segarra va guanyar 
els grocs.// Red.

Una seixantena de ciclistes a la 
primera resistència de BTT de Prats

El Club BTT Lluçanès va orga-
nitzar, el dissabte 22 d’octubre, 
les primeres hores de resistència 
de Prats de Lluçanès en bicicleta 
de muntanya en mig d’un ambi-
ent immillorable. 

Els corredors havien de com-
pletar un circuit de poc més de 
tres quilòmetres i cinquanta 
metres de desnivell en el menor 
temps possible i durant dues ho-
res. 

Els guanyadors indiscutibles 
de la categoria de parelles van 
ser Martí Aran i Gerard Mino-
ves, que van aconseguir fer el 
recorregut en 7 minuts i 37 se-
gons i van completar 15 voltes. 
En categoria femenina, Ruth 
March i Helena Pujol es van em-
portar la victòria per equips. La 

El Futbol Sala Prats no podia tenir un millor co-
mençament en la seva tornada a Primera Catalana. 
Els jugadors dirigits per Oriol Sanjuan i Isaac Basa-
gaña van treure un valuós empat (2-2) de la pista de 
l’Escola Pia Sabadell ‘B’. Els visitants perdien per 2-0 
al minut 10 de partit, però van reaccionar abans del 
descans amb dos gols, un de Franc Serra i l’altre d’Al-
bert Ferrer. A la segona meitat no hi va haver gols.  
En el segon partit a casa, els blaugranes no van te-
nir miraments amb el Ripollet ‘B’, ja que al descans 
el marcador era de 4-0 favorable als de Prats. Jordi 
Torres, amb un doblet, Franc Serra i David Sola-
nich atorgaven un avantatge còmode de cara al se-
gon temps. Tot i això, els locals encara van ampliar 
més la diferència, amb el segon gol de Solanich no-
més sortir dels vestidors. Els dos gols visitants van 
arribar a dos minuts pel final propiciats per una ex-
pulsió de Guille Borralleras amb vermella directa 
molt protestada. Triomf contundent d’un equip que 
va agafant rodatge i que visitarà el Barri Can Calet 
com a tercer classificat el primer cap de setmana de 
novembre. El proper partit al Pavelló de Prats serà 
dissabte dia 12 amb la visita del Pineda de Mar a 
les 19:00h.// XVA

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch

prova també acceptava corredors 
d’E-Bike, és a dir, de bicicletes 
elèctriques, tot i que havien de 
participar en solitari. Beni Mo-
reno va ser el vencedor d’aquesta 
categoria.

Les primeres hores de resistèn-
cia de Prats van ser un èxit total 

de participació i van acollir a 60 
ciclistes, una xifra molt superior 
a la que l’organització s’havia 
marcat inicialment. A més, bona 
part del poble es va bolcar a cre-
ar un ambient festiu que va asse-
gurar un públic generós al llarg 
de tot el recorregut.//

Dos ciclistes en un punt del recorregut amb obstacles.// F: UNIÓ CICLISTA LLUÇANÈS - FOTOS CURSA

 Instruccions dels entrenadors prèvies al partit.// F: C.F.S PRATS

Dos ciclisterres.// F: LL.SURI - DALPENS.COM

El Sant Feliu al camp del Callús.// 

el F.C.Pradenc celebrant el triomf davant el Folgueroles (3-0).// F: F.C.P.
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 DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE 

OLOST_ FIRA D’EN ROCAGUINARDA. 
Representació d’escenes, parades d’ar-
tesania, visites guiades a l’Espai Roca-
guinarda, Presentació del conte El Ban-
doler Perot, la Ploma Vermella, etc. des 
de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda
.
SANT MARTÍ D’ALBARS_ FESTA MAJOR. 
ESPECTACLE AMB JOAN PERA. A les 5 de 
la tarda al local de La Blava.

 DIJOUS 10 DE NOVEMBRE 

OLOST_ PRESENTACIÓ DELS LLIBRES 
Estat català, 1922-2022 i Diccionari Bi-
ogràfic, amb l’autor Tomàs Callau. A les 
6 de la tarda al Centre Cívic.

 DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE 

SANT MARTÍ D’ALBARS_ FESTA MAJOR. 
MISSA amb cant i xel·lo amb Núria Co-
nangla i vermut. A partir de les 11 del 
matí a l’Església.

SOBREMUNT_ FESTA MAJOR. MARXA 
NÒRDICA, a les 9 del matí. MISSA, a les 
12 del migdia. ARROSSADA, i concert 
amb els Amics de l’acordió d’Olvan, a 
partir de les 2 del migdia. PREGÓ de Fes-
ta Major “La funció de l’Hostal La Roca 
amb les famílies Font Ambrós i Güell 
Vallbona”, a partir de 2/4 de 9 del ves-
pre. SOPAR D’EN TOMEU, seguidament.

SANT FELIU SASSERRA_ XERRADA sobre 
l’Ictus a càrrec d’Assumpció Malagarri-
ba, autora del llibre Ànimes tocades. A 
les 7 de la tarda a la Biblioteca.

OLOST_ VISIÓ FÒRUM Corazonada, de 
Francis Ford Coppola. A les 5 de la tar-
da al Centre Cívic.

AGENDA

 NOVEMBRE 

SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ 
VERSTIALITATS. Mostra de fotografies 
combinada amb poesies de diversos bes-
tiaris i muntatges fotogràfics basats en 
les imatges del llibre Retratos anima-
les de Yago Partal. A la biblioteca Sant 
Pere Almató.

PERAFITA_ TORNEIG DE PÀDEL amb mo-
tiu de La Marató de TV3. Al pavelló.

OLOST_ ESPAI GUAITA, amb Montse 
Cardona, al Centre Cívic.

 DIVENDRES 4 DE NOVEMBRE 

SANT MARTÍ D’ALBARS_ FESTA MAJOR. 
ESPECTACLE AMB PEP POBLET i piscola-
bis. A les 9 del vespre a La Blava.

OLOST_ AUDIOVISUAL DE MUNTANYA 
del CE Via Fora. Solitud als Andes. Pro-
jecció i torn de preguntes obertes amb 
els protagonistes. A partir de les 7 de la 
tarda al Centre Cívic.

 DISSABTE 5 DE NOVEMBRE 

SANT MARTÍ D’ALBARS_ FESTA MAJOR. 
PARC INFANTIL, inflables, i contes di-
buixats amb Subi i Anna. Berenar i es-
pectacle amb Sidecar. A partir de les 4 
de la tarda a La Blava.

OLOST_ CORREFOC INFANTIL. A partir 
de les 5 de la tarda a la plaça del Raval.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ INAUGU-
RACIÓ DEL PROJECTE OSONA ARTIMUR. 
Parlaments, visita guiada, espectacle de 
dansa i vermut. A partir de les 11 a la 
plaça Nova.

 DISSABTE 12 DE NOVEMBRE 

SOBREMUNT_ FESTA MAJOR. CANTADA 
D’HAVANERES amb el grup Espingari, a 
les 5 de la tarda a l’Església. Sopar de 
Festa Major, a les 9 del vespre, al Molí. 
Concerts amb The Blackiss i Pascual i 
els Desnatats i DJ Gin, a partir de les 
12 de la nit.

SANT MARTÍ D’ALBARS_ FESTA MAJOR. 
SOPAR POPULAR I BALL concert amb La 
Band Gogh. A partir de les 9 del vespre 
al local de La Blava.

ALPENS_ INAUGURACIÓ DEL PROJECTE 
OSONA ARTIMUR. Passaferes a càrrec 
dels Diables de Rocadepena acompa-
nyats de la xaranga. Inicia la plaça dels 
Forjadors a les 5 de la tarda.

OLOST_ CICLE DE MEDITACIONS a la na-
tura, a càrrec de Xavier Alimara. A les 6 
de la tarda al Centre Cívic.

 DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE 

SOBREMUNT_ FESTA MAJOR. CONCERT 
de Mar Pujol, a les 4 de la tarda a La 
Roca. L’HORA DEL CONTE: Els contes que 
m’agraden, a càrrec de Sgratta, a les 
5 de la tarda al Molí. CAMPIONAT DE 
TRUC, a les 5 de la tarda a La Roca.

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ MATINAL 
ESPORTIU. Pàdel, tenis i bàsquet. A 
partir de les 9 a la zona esportiva de la 
Codina.

 DILLUNS 14 DE NOVEMBRE 

OLOST_ ESPECTACLE PER ADULTS. 
D’aquells boleros, aquells contes, amb 
Mònica Torra. A 2/4 de 7 de la tarda al 
Centre Cívic.
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Amb la 
col·laboració de:

La redacció de la revista LaRella no comparteix 
necessàriament les opinions dels articles que 
no vagin signats per la redacció o els membres 
d’aquesta, ni els continguts dels anuncis publicats 
a les seves pàgines.

EQUIP

Olost es prepara per la 
14a Fira Rocaguinarda

Pep Poblet i Joan Pera, 
protagonistes de la Festa 
Major de Sant Martí

Tres dies de Festa Major 
a Sobremunt

Olost es traslladarà al segle XVII per reviure 
l’època daurada del bandolerisme. A partir de les 
10 del matí, bandolers, barjaules i borratxos es 
passejaran pels carrers d’Olost tot esperant que 
arribi el Rei Flyp VI. Les actuacions començaran 
al migdia, a la plaça, les vidents, i just després, 
al carrer Berga, les barjaules. A les 4 de tarda, es 
presentarà el conte del Bandoler Rocaguinarda. 
La Ploma vermella, amb la presència de la seva 
autora, Anna Mas, i la il·lustradora. Els visitants 
podran gaudir, també, de les parades d’alimenta-
ció i artesania.

Però Olost acollirà més activitats al llarg del cap 
de setmana. Per una banda, el Club Excursionista 
Via Fora portarà a l’Espai Rocaguinarda el docu-
mental Solitud als Andes, 40 dies a la Cordillera 
Blanca, aquest divendres, a les 7 de la tarda. L’en-
demà celebraran els 15 anys del búlder de Cal Fer-
rer, i per fer-ho han organitzat diverses proves al 
llarg del matí.

Els Cremats d’Olost han preparat, el ja tradici-
onal, correfoc infantil, que començarà a les 5 de la 
tarda, a la placeta del Raval.// CFU

L’encarregat d’obrir els actes de la Festa Major de 
Sant Martí d’Albars serà Pep Poblet. El local de la 
Blava acollirà l’espectacle del saxofonista osonenc 
aquest divendres a les 9 del vespre.

Les activitats del dissabte, destinades a un pú-
blic més infantil i jove, començaran a les 4 de la 
tarda amb inflables per la canalla i a les 5, en Subi 
i l’Anna portaran els seus contes dibuixats fins a 
Sant Martí. A ¾ de vuit del vespre, Pessic de Circ 
arribarà amb Sidecar, una extravagant moto plena 
d’artefactes que és més difícil de dominar del que 
sembla. El primer cap de setmana de Festa Major 
el tancarà en Joan Pera, per assistir a l’espectacle, 
que serà a les 5 de la tarda d’aquest diumenge, cal 
reservar prèviament.

El dia de Sant Martí, es farà la tradicional missa 
en honor al patró, la part musical anirà a càrrec de 
la violoncel·lista Núria Conangla, i el vermut a la 
zona esportiva. El darrer dia de la Festa Major, el 
divendres 12, es farà el sopar popular i per pair-lo 
La Band Goch farà ballar xics i grans al ritme de les 
seves cançons.// CFU

Sant Martí donarà el toc d’inici a la Festa Major 
de Sobremunt amb marxa nòrdica, el divendres 11 
de novembre. Tornant de caminar, tocarà anar a 
missa i després, una arrossada veinal i l’actuació 
dels Amics de l’acordió d’Olvan. Al vespre, al pregó 
i tot seguit al Sopar d’en Tomeu, que arriba a la 10a 
edició i per això cal anar-hi d’etiqueta.

El dissabte a la tarda, serà el torn de les hava-
neres amb Espingari. A les 9 del vespre es podrà 
gaudir del Sopar de Festa Major al Molí. De fer-lo 
baixar, se n’encarregaran The Blackiss que obriran 
el concert a les 12 de la nit. I després, Pascual i els 
Desnatats, que trepitjaran terres lluçaneses per 
primera vegada, després d’una intensa gira que els 
ha portat per tots els racons del Pirineu i més enllà. 
Per tancar la nit o obrir la matinada, DJ Gin.

El diumenge a les 4, la Mar Pujol presentarà el 
seu àlbum Trepa, al restaurant la Roca. Els més 
xics podran gaudir de l’espectacle Els contes que 
m’agraden, a les 5 de la tarda al Molí, i els més 
grans podran jugar al Campionat de Truc, a la 
Roca. En acabat, xics i grans a la xocolatada que 
tancarà la Festa Major.// CFU

FIRA FESTA MAJOR FESTA MAJOR



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

4 dv OLOST VILAPLANA

5 ds F. ATLÀNTIDA - VIC ATLÀNTIDA

6 dg F. AUSA - VIC AUSA

7 dl ST. BARTOMEU TERRICABRAS

8 dt OLOST FARGAS

9 dc PRATS ARUMÍ

10 dj ST. BARTOMEU URGELL

11 dv PRATS EURAS

12 ds F. ALIBERCH - VIC ALIBERCH

13 dg F. BARNOLAS - VIC BARNOLAS

14 dl PRATS AUSA

15 dt OLOST POU

16 dc PRATS PORTAL DE QUERALT

17 dj ST. BARTOMEU YLLA-CATALÀ

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)

> PERSONAL DE NETEJA a 
residència d’avis de Sant 
Boi de Lluçanès. Jornada 
completa. Horari de matí o 
de tarda T.: 687 08 30 81. 
(R536/04)

> CUIDADORA I PASSEJA-
DORA de gossos i gats. Em 
dic Danna i tinc 25 anys. 
Responsable i atenta, amb 
experiència amb el tracte 
amb gossos i gats, sempre 
els faig feliços. A Prats de 
Lluçanès. T.: 613 632 184
(R536/05)

> 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)

> Dona de Prats s’ofereix 
per NETEJAR CASES  (no-
més a Prats de Lluçanès).  
T.: 603 62 99 13 (R535/01)

> CUIDANT per a senyora 
gran a domicili de dilluns a 
divendres. Montse. T.: 619 
11 01 39 (R536/03)

> 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

 »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)

 »ES VEN sofà amb vance ( sofà raco-
ner) de 3 places en bon estat. Preu a 
convenir. T.: 93 888 90 67 (R535/02)

 »CINTA PER CAMINAR seminova. 
Preu a convenir. T.: 696 87 58 08 
(R536/01)

Els Encants de LaRella!
Si vols vendre, llogar, 
compartir, busques 

alguna cosa o regales, 
escriu un correu amb 

l’assumpte “Encants” a:

larellallucanes
@gmail.com

El Racó de la Feina!
Si busques feina o algu 

que treballi per tu, 
escriu-nos a:

larellallucanes
@gmail.com

 »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

 »EINES ANTIGUES de treballar al camp 
per decorar. Molt bon estat. T.: 662 51 
90 73 (R536/02)

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

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

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 19 d’octubre a l’1 de novembre

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

19 26.1 12.1 0.2 25.3 13.8 0.0 24.3 12.5 0.4 25.0 14.5 0.0 24.7 12.9 0.4
20 21.4 14.4 2.4 20.3 14.5 2.8 19.9 14.3 3.2 22.2 15.1 Inp. 20.7 13.0 4.2
21 22.8 10.8 0.2 22.0 12.0 0.2 20.6 12.3 0.0 24.0 14.2 0.0 20.4 11.3 0.2
22 24.6 9.1 0.2 22.5 10.3 0.0 21.1 11.9 0.0 23.8 9.7 0.0 21.3 10.9 0.0
23 21.3 9.7 0.0 19.3 11.5 0.4 20.7 12.2 0.0 21.3 11.0 Inp. 19.6 12.3 0.0
24 24.4 9.3 0.2 22.2 10.5 0.0 21.0 12.2 0.0 25.2 9.7 0.0 21.8 11.2 0.0
25 26.7 9.7 0.0 25.0 10.6 0.0 24.1 12.2 0.0 27.0 12.0 0.0 24.3 11.9 0.0
26 27.9 8.3 0.0 26.4 10.4 0.0 25.4 13.1 0.0 26.7 8.7 0.0 25.1 13.2 0.0
27 29.0 8.5 0.0 27.4 11.5 0.0 26.4 14.9 0.0 27.4 8.8 0.0 27.0 14.6 0.0
28 29.0 8.2 0.0 27.6 11.0 0.0 26.7 14.0 0.0 27.7 9.6 0.0 26.4 14.4 0.0
29 26.6 6.1 0.0 12.0 11.1 0.0 23.4 10.9 0.0 26.2 6.4 0.0 23.7 11.1 0.0
30 22.9 3.7 0.0 21.8 5.6 0.0 21.1 8.6 0.0 23.6 11.2 0.0 21.1 9.7 0.0
31 20.1 6.4 0.2 18.1 8.5 0.0 17.9 9.9 0.0 20.1 7.2 Inp. 17.6 9.0 3.2
1 23.4 7.4 0.2 21.6 8.3 0.0 20.8 10.3 0.0 22.4 7.5 0.0 20.5 9.3 0.2

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

OLOST_ 27 i 28 d’octubre 29.0

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST_ 30 d’octubre 3.7

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 3.6

PRATS 3.4

SANT BOI 3.6

ORISTÀ 0.0

ALPENS 8.2

INGREDIENTS

EL RECEPTARI de @Cookissim

Filet de tonyina vermella
PAS A PAS
Pelar i tallar els grans d’all i 

els alls tendres a làmines. Escal-
far un raig d’oli OVE en un cassó. 
Daurar els alls. Afegir una mica 
de gingebre pelat, al gust. Afegir 
un bon raig de salsa de soja. Dei-
xar coure 5 minuts a foc mig.

Incorporar en una safata la bar-
reja anterior, juntament amb: un 
bon raig de salsa de soja, salsa 
mirin, salsa perrins, wasabi, sal-
sa d’ostres i pasta miso. Barrejar 
la mescla anterior ben barrejada. 

Posar els filets de tonyina dins 
la salsa. 

Tapar la safata amb paper film 
i deixar macerar els filets de to-
nyina dins de la nevera unes 8-12 
hores. 

Treure els filets de tonyina. Ar-

rebossar els filets de tonyina amb 
sèsam i altres llavors. 

Escalfar una planxa amb un 
raig d’oli d’OVE i coure els filets 
de tonyina al gust. 

Posar en un cassó la salsa de 
maceració de la tonyina. Reduir 
la salsa a foc viu fins que quedi 
espessa. 

Servir els filets de tonyina amb 
una mica de salsa per sobre.

 
EL PRODUCTE
La tonyina vermella és la va-

rietat de tonyina més apreciada, 
a les cases i als restaurants. Du-
rant anys, la sobrepesca va posar 
en perill l’espècie, però el 2007 la 
ICCAT, la Comissió Internacional 
per la Conservació de la Tonyi-
na Atlàntica, va engegar un pla 

 »4 filets de tonyina vermella
 »Sèsam i altres llavors
 »Salsa Mirin
 »Wasabi
 »Pasta Miso
 »Salsa Perrins
 »Salsa de soja
 »Salsa d’ostres
 »2 grans d’all i 2 alls tendres
 »Gingebre
 »Pebre negre
 »Oli d’OVE

“Un canvi de perspectiva ho pot canviar tot a l’instant” 
des de Sant Bartomeu del Grau.//F: PEP EGEA - @PEP_EGEA70

El Ramon Pujol ha collit un moniato d’1,7 kg i 52 cm de diàmetre en 
vertical i 47 cm en horitzontal al seu hort del Molí d’Olost//

La lluna minvant i la seva cara fosca, el 23 d’octubre 
des de Sant Bartomeu del Grau.// F: EMILI VILAMALA

de recuperació reduint quotes de 
captura. La seva recuperació és 
espectacular. Actualment, es pot 
trobar tonyina vermella a tota la 
costa catalana. Concretament, els 
filets de tonyina d’aquesta recep-
ta provenen de Baix a Mar, del 
barri marítim de Torredembarra 
(Tarragonès).// STV

De la 
tonyina, com 
del porc, se 

n’aprofita tot




