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“El Carrer de la poesia, 14”, els infants de l’escola La Forja i Rut Rigat a l’acte “Ens volem vives” d’Alpens.//F: LL. SURI - DALPENS.COM

El 25N tenyeix de lila el Lluçanès
Els municipis de la comarca acullen actes de commemoració i reivindicació

Sobremunt surt del projecte 
de la portada d’aigües del Ter
· L’equip de govern diu que el projecte respon a una necessitat privada 
feta amb recursos públics · El projecte té un cost estimat de 5,5 MEUR

 EDUCACIÓ 

L’escola Lluçanès a 
“l’Info K” de TV3
L’Escola Heurom present 
també en un reportatge 
del telenotícies

 PARTICIPACIÓ 

Pressupostos 
participatius a 
Olost i Prats
Es donen a conèixer els 
resultats d’aquest 2022

 FIRES I FESTES 

Santa Llúcia i Santa 
Eulàlia, de festa
Agafen el relleu de les 
festes d’Oristà i Lluçà

 MEDI AMBIENT 

Signat l’Acord de la 
riera del Sorreigs
Alcaldes, veïns i entitats 
ho fan palès en un acte 
a la Font de la Prada

 GASTRONOMIA 

La Fonda, 30 anys 
d’estrella Michelin
Betara guanya 6 
medalles als World 
Cheese Awards 2022

 ESPORTS 

Èxit de les 3h de de 
motos de Sta. Creu
118 pilots en aquesta 
edició de la mítica prova
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NOTÍCIESL’ÀLBUM

La festa començava amb un tast de cerveses el 
divendres 18. Després del tast, el 1r sopar popular. 
El dissabte els més matiners van participar en la 
caminada i els que van anar més de tard, es van 
sumar a la carretada de contes. Però uns i altres es 
van aplegar el vespre a la vora del foc, per gaudir 
amb una nova trobada d’acordionistes. Entre glo-
ses i acordions va començar a circular el xai del 2n 
sopar popular. En acabat, la Berguedana de Folk 
i els Punkxada van agafar el relleu. El diumenge, 
dia de missa, dansetes i vermut. I el dissabte 26, 
caminada i aplec a Sant Climent de la Riba.// Red.

Oristà es va omplir de visitants que van gau-
dir de la 28a edició de la Fira. Gent vinguda 
d’arreu va poder visitar les diferents parades 
que hi havia pels carrers i places, i participar 
de les nombroses activitats organitzades, com la 
tirolina des del campanar o els jocs reciclats de 
Guixot de 8. Al migdia, la plaça es va amenitzar 
al ritme de Brunzit.

Durant la jornada també es va celebrar la 6a 
edició del Concurs de Pintura Ràpida i es va po-
der visitar una nova edició de Land Art, al camí 
de la font de la Baga.// Red.

El passat 20 de novembre es va celebrar de nou 
el Festival Test, a Sant Feliu Sasserra, organit-
zat per Cal Gras i la Xarxa de Pobles Creatius. 
El Test comença al juliol a Avinyó i continua 
durant els mesos d’octubre i novembre passant 
pels diferents pobles de la Xarxa. A Sant Feliu 
s’hi van poder veure 4 espectacles de microtea-
tre en diferents espais del poble: Ull Nu, Babar, 
Desaparellats i La Imatge, quatre propostes de 
quatre companyies, que a través de diferents 
llenguatges artístics com la música, la dansa o 
el teatre de text interpel·len a l’espectador.//

Carrers plens a Oristà 
per la Fira

A Lluçà viuen tres dies 
d’intensa Festa Major

Nova edició del Festival 
TEST a Sant Feliu 

La Guilla Teatre va portar una carretada de contes a l’Estudi.//
F.: @COMISSIOFESTESLLUCA

L’última actuació, de dansa contemporània, va ser a l’Ateneu.//
 F: CAL GRAS

Les parades a la plaça Major.// F:@NURMARINELLO

Trobada d’acordionistes a la vora del foc.//
F.: @COMISSIOFESTESLLUCA

Les dansetes amb la canalla del poble.// 
F.: @COMISSIOFESTESLLUCA

La 1a edició de la cronoescalada a Sant Sebastià, 
va ser una grata sorpresa per organitzadors i públic, 
que en cap moment va deixar d’animar la vintena 
de participants en el vertiginós acens cap a l’ermita. 
El tast de vins i xocolates, a càrrec de la sommelier 
Anna Castillo, va fer les delícies dels assistents. El 
divendres va ser el torn del sopar popular i el bin-
go musical. El concert del dissabte a la nit amb els 
Miops va aplegar joves d’arreu de la comarca que 
van gaudir de la festa fins ben entrada la matinada. 
I l’endemà, el ball amb els Cotton Club va aplegar 
balladors, fins ben entrat el vespre.// Red.

Oristà es vesteix de 
Festa Major

Baixada d’andròmines.// F: @ORISTAQUINFORAT El tast de vins i xocolates.// F: @ORISTAQUINFORAT

1a edició de la cronoescalada a Sant Sebastià amb bici.// 
F: @ORISTAQUINFORAT
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NOTÍCIESNOTÍCIES

La ciutadania ha pogut proposar i votar on es volien destinar part dels pressupostos municipals

Ha crescut la 
participació: 

a Olost, un 25%
 i a Prats, un 17%

Olost i Prats de Lluçanès han 
dut a terme durant aquesta tar-
dor un nou procés de participació 
ciutadana.

A Olost, aquesta ha estat la 
sisena vegada que s’ha dut a 
terme. Enguany, l’Ajuntament 
oferia 20.000 € del pressupost 
municipal perquè els ciutadans 
poguessin escollir on desti-
nar-los. A partir del 3 d’octubre, 
entitats i ciutadans del municipi 
van poder presentar les seves 
propostes. En total, en aquesta 
edició, se’n van presentar 11, de 
les  quals se’n van admetre 9. Les 
altres dues, per motius tècnics, 
es van descartar.

Després, del 7 al 21 de novem-
bre, es va editar un tríptic on sor-
tien totes les propostes presenta-
des, i va ser el torn de votar-ho 
entre la ciutadania. Aquest any, 
l’Ajuntament va recuperar el pri-
mer sistema de votació, molt més 
fàcil i àgil que el que hi havia ha-
gut en altres ocasions. D’aques-
ta manera, es podia fer directa-
ment al web municipal, o també 
presencialment a l’Ajuntament. 
Cada ciutadà podia repartir fins 
a 6 punts entre les diferents pro-
postes, atorgant una màxima 
puntuació de tres punts en una, 
dos en una altra, i finalment, un 
en una darrera. 276 persones 
van participar de les votacions. 
De les sis edicions que s’han fet 
dels pressupostos participatius, 
aquesta ha estat la vegada amb 
més participació, una xifra que 
representa aproximadament 
amb un 25% de la població amb 
dret a vot.

Tancat el període de votaci-
ons, es van donar a conèixer els 
resultats. L’opció guanyadora 
d’enguany ha estat l’ampliació 
del parc infantil de la nova ur-
banització. La proposta demana 
dotar de més mobiliari urbà des-
tinat al joc dels infants i plantar 
més arbrat per incrementar les 
zones ombrívoles durant els me-
sos d’estiu. Aquesta proposta té 
un cost de 12.000 €, i va aconse-
guir un total de 302 vots de 142 
persones diferents.

En segon lloc, la proposta més 
votada va ser l’adquisició de lo-
nes per tapar portes i finestres 
durant el correfoc. Aquesta pro-
posta, presentada pels Cremats 
d’Olost, vol adquirir unes lones 
per tal que els veïns puguin tapar 

les seves cases perquè hi passa el 
correfoc, tinguin un recurs més 
accessible, i alhora, ambientar 
el recorregut. Aquestes lones tan 
serviran per als veïns del carrer 
Berga i el carrer Nou, on passa el 
correfoc de Festa Major, com pels 
del raval, on es fa el Correfoc In-
fantil. La proposta està valorada 
amb 5.000 € i va tenir 279 vots 
de 120 persones diferents.

Com que les dues propostes 
guanyadores no esgotaven el 
pressupost de 20.000 €, la ter-

cera proposta més votada també 
es podrà executar amb la part de 
diners restants, 3.000 €. Aques-
ta és la instal·lació d’un parc de 
Cal·listènia, per fer exercicis a 
l’aire lliure.

MINI DEIXALLERIES A PRATS
A Prats la partida destinada 

als pressupostos enguany va ser 
de 14.000 €. Durant la prima-
vera, es va obrir el període per 
presentar les propostes. En total, 
se’n van proposar 12, que la gent 

LLUÇANÈS
Per_ Pol Asensi Turigas

Mini deixalleries a Prats i l’ampliació d’un parc infantil a Olost, 
propostes guanyadores dels pressupostos participatius

La zona infantil que es millorarà i on s’hi instal·larà un parc de Cal·listènia.// F: PAT

Exemple d’una mini deixalleria com les que s’instal·laran a Prats.//

Per Olost, aquesta era la sisena edició dels 
pressupostos participatius i per a Prats, la 
tercera. En aquests anys anteriors, on ha 
anat creixent la participació i la partida de 
diners destinats, han guanyat i s’han execu-
tat diferents propostes.

A Prats, per exemple, s’ha il·luminat el 
camí del cementiri cap a Lurdes, i s’ha cons-
truït la primera part del camí educatiu a 
l’avinguda Rafael Casanova, on aquest any 
es podrà fer la segona fase.

A Olost, s’han millorat els patis de l’es-
cola, s’ha instal·lat un rocòdrom exterior i 
adequat el pati del Centre Cívic, s’han can-
viat els tancaments del Casal de la Gent 
Gran, o s’han plantat arbres al parc de la 
República.// PAT

Projectes ja executats dels 
pressupostos participatius

ha pogut votar entre el 3 i el 13 
de novembre. Les votacions es 
podien fer al web municipal, a les 
oficines de l’Ajuntament, o tam-
bé a diferents establiments del 
poble. Com a Olost, el sistema és 
el mateix, i es poden votar tres 
propostes segons la prioritat.

La instal·lació de dues mini 
deixalleries al centre del poble 
ha estat la proposta guanyadora 
d’aquesta edició. Aquests equi-
paments serviran per apropar 
al ciutadà la recollida selecti-
va de petits residus com piles, 
bombetes, mòbils, carregadors, 
càpsules de cafè, etc. En concret, 
s’instal·laran al passeig Llu-
çanès i a la plaça U d’octubre. 
Aquesta proposta ha tingut 185 
vots i té una partida de 5.000 €.

Com que aquesta primera pro-
posta no exhaureix la partida 
destinada als pressupostos parti-
cipatius, també es podrà executar 
la segona proposta més votada. 
Aquesta ha estat la instal·lació 
d’una tirolina i nous elements al 
camí educatiu de lleure de l’avin-
guda Rafael Casanova. Aquesta 
proposta ha recollit 145 vots.

En total, durant aquesta ter-
cera edició dels pressupostos 
participatius de Prats, s’han re-
collit 405 vots. Això, suposa una 
participació del 17%, dos punts 
percentuals més que en l’anteri-
or edició.//

El rocòdrom exterior i la millora d’una part del 
pati del Centre Cívic d’Olost.// F: PAT

Elements instal·lats al camí educatiu a 
l’avinguda Rafael Casanova de Prats.// F: NSM

Les millores que es van fer als patis de l’Escola 
i l’Escola Bressol d’Olost.// F: AJ OLOST
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Els pobles del Lluçanès han 
celebrat diversos actes contra 
les violències masclistes dins 
el marc del 25N. Ajuntaments 
i Consorci van presentar un 
cartell conjunt amb una pro-
gramació d’activitats més re-
duïda que l’any anterior. Tots 
els municipis de la comarca van 
signar el Manifest unitari de la 
Generalitat de Catalunya que 
enguany expressava el rebuig 
més rotund a totes les formes de 
violència, en especial a les vio-
lències sexuals, denunciava la 
seva invisibilitat i defensava el 
treball conjunt i coordinat, amb 
la implicació de totes les admi-
nistracions i agents socials per 
eradicar les violències masclis-
tes. El divendres 25 de novem-
bre, es va il·luminar la façana 
dels ajuntaments, es van penjar 
pancartes com a mostra de re-
buig a la violència masclista i es 
van fer actes d’homenatge a les 
víctimes.

 
COEDUCACIÓ PER PROMOU-

RE LA IGUALTAT ALS CENTRES 
EDUCATIUS

Durant tot el mes de novem-
bre, el Consorci va dur a terme 
un cicle de tallers a les escoles 
del Lluçanès per treballar els 
estereotips i rols de gènere amb 
els infants a través de la coedu-
cació amb l’objectiu de promou-
re la igualtat a l’entorn escolar. 
L’Institut Castell del Quer, per 
la seva banda, va habilitar un 
punt d’informació i dinamitza-
ció sobre violència masclista en-
tre els joves.

PLANS D’IGUALTAT PER IN-
CORPORAR LA TRANSVERSALI-
TAT DE GÈNERE AL MUNICIPI

L’Ajuntament de Prats va dur 
a terme, el passat dimarts 22 de 
novembre, una reunió ciutada-
na oberta per començar a treba-
llar en l’elaboració d’un nou Pla 
Local d’Igualtat amb l’objectiu 
d’incorporar la perspectiva de 
gènere de manera transversal 
en tots els sectors i àmbits en 
què el municipi té competènci-
es.

JUNTES FEM CAURE LA POR
El divendres 25 davant l’Ate-

neu Popular del Lluçanès, el 
col·lectiu feminista La Fetillera 
va llegir el manifest d’enguany 
i va retre homenatge a les víc-
times de la violència masclista 

assassinades. Acte seguit, el 
col·lectiu es va mobilitzar fins a 
Vic, on va tenir lloc la marxa de 
torxes convocada pel col·lectiu 
feminista L’Ortiga.  

La Fetillera va publicar a 
les seves xarxes un vídeo que, 
a través d’una escena on una 
dona fuig de casa amb les seves 
filles, pretén assenyalar la vio-
lència vicària com a una de les 
formes de violència masclista 
més extremes. Paral·lelament, 
el col·lectiu es va sumar a la 
campanya que van impulsar Fe-
ministes Anticapitalistes dels 
Països Catalans encapçalada 
pel lema “Feminisme, comuni-
tat i organització. Juntes fem 

caure la por!” que assenyalava i 
criminalitzava el terror sexual. 

DANSA I POESIA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

Divendres 25 de novembre, va 
tenir lloc al Casino d’Alpens l’ac-
te “Ens volem vives”. L’escenari 
es va vestir d’un decorat que ho-
menatjava les víctimes per vio-
lència masclista d’enguany. Les 
obres poètiques de Montse Maes-
tre, Juana Castro i Anna Garcia 
Garay que es van recitar, van 
trencar el silenci de la sala per 
donar pas a la interpretació de 
Rut Rigat, que va omplir d’emo-
tivitat l’escenari amb una mostra 
de dansa contemporània. Al final 

LLUÇANÈS
Per_ Nerea Sáncez Moreno

El Lluçanès commemora el 25N amb actes contra 
la violència masclista a tots els municipis

Taller d’autodefensa a Sant Boi.// F: CONSORCI Lectura del manifest a Prats.// F: CONSORCI

Lectura del manifest a Olost.// F: CONSORCI Taller d’espelmes a Oristà.// F: CONSORCI

Activitat a Sobremunt.// F: CONSORCI Lectura del manifest a Santa Eulàlia.// F: CONSORCI

de l’espectacle, els infants de l’es-
cola La Forja van repartir flors 
blanques al públic assistent que 
les va col·locar sobre els noms de 
les víctimes assassinades.

HOMENATGE A LES ÀNIMES 
DE CASA 

Diumenge 20 de novembre, la 
fira d’Oristà va acollir l’exposi-
ció fotogràfica “Les ànimes de 
la casa” amb la que es va retre 
homenatge a les dones d’Oristà i 
La Torre. Durant la primavera, 
es van fer fotos a totes les dones 
de la Torre i d’Oristà. Aquestes, 
també es van exposar durant la 
Festa Major de la Torre d’Oris-
tà.//

NOTÍCIES
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El nostre planeta té uns recur-
sos naturals finits i, en un con-
text d’emergència climàtica, hem 
d’apostar de manera ferma per la 
sostenibilitat, la minimització de 
residus, el desenvolupament de les 
energies renovables, l’autoconsum 
i la gestió sostenible de l’aigua. 
En els últims anys, la situació s’ha 
agreujat a causa d’un model ba-
sat en el consum de combustibles 
fòssils que ha derivat en una crisi 
energètica sense precedents. La 
conseqüència directa ha estat l’en-
cariment del preu de l’energia, que 
ha afectat de ple l’economia dels 
ajuntaments i de la ciutadania. Ara 
mateix, hi ha un únic camí possi-
ble: la necessitat de reduir el nostre 
consum energètic.  

La Diputació de Barcelona i els 
municipis de la província treballem 
per l’emergència climàtica i articu-
lem diverses estratègies d’adapta-
ció i de transició energètica.

IMPULSEM POLÍTIQUES DE 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Amb l’objectiu de reduir les emis-
sions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle i disminuir el consum d’ener-
gia, treballem amb els ajuntaments 
per fer sostenibles i eficients ener-
gèticament els edificis municipals. 
Actuem en centres educatius, en 
escoles d’adults i d’educació espe-
cial, en conservatoris d’art i música, 
en casals de joves i centres cívics, 
en punts d’informació juvenil i en 
instal·lacions esportives munici-
pals. També desenvolupem políti-
ques de mobilitat sostenible, in-
centivem l’ús del transport públic i 
comptem amb automòbils elèctrics 
o híbrids i amb bicicletes a les flotes 
municipals.  

PAS FERM CAP A LES RENOVABLES

Un cop aconseguit que els equipa-
ments redueixin el seu consum ener-
gètic, el següent pas consisteix en 
subministrar-los energia a través de 
renovables. I ho fem donant suport 
als municipis per instal·lar plaques 
fotovoltaiques i plantes de biomas-
sa, i també millorant l’enllumenat 
públic. Són actuacions amb un ele-
vat impacte climàtic i es prioritzen 

aquelles que contribueixen a una re-
ducció major de les emissions de ga-
sos amb efecte d’hivernacle. Aques-
ta política té una concreció tangible 
en el projecte «Renovables 2030», 
que fins al moment ha invertit 70 mi-
lions d’euros en els municipis de la 
província, amb més de 120 projectes 
de gran rellevància.

ADAPTATS A LES NOVES 
CIRCUMSTÀNCIES

Per altra banda, desenvolupem 
polítiques per adaptar-nos a la nova 
situació climàtica. Es creen refugis 
climàtics —espais per fer front a les 
onades de calor—; s’aposta per la 
renaturalització de les ciutats, amb 
més verd i ombra als carrers; s’actu-
alitzen els protocols d’actuació da-
vant l’augment d’episodis climàtics 

cada cop més intensos i es reforcen 
les tasques de prevenció d’incendis. 

PRENDRE CONSCIÈNCIA DELS 
NOSTRES ACTES

Una de les dades més rellevants 
és que, si apliquem bones pràc-
tiques, podem estalviar fins a un 
15% d’energia en la gestió dels edi-
ficis. És per això que la Diputació de 
Barcelona ofereix suport econòmic i 
tècnic als ajuntaments de la provín-
cia que es comprometin a estalviar 
energia en els seus equipaments i 
a involucrar-hi els treballadors i la 
ciutadania. L’objectiu és millorar 
l’eficiència energètica dels equipa-
ments i destinar l’estalvi aconseguit 
a les llars amb pobresa energètica. 

Bona part d’aquesta gestió es 
pot dur a terme gràcies a les cam-

CONTINGUT OFERT 
Per_ Diputació de Barcelona

Foment de la mobilitat sostenible amb bicicletes a les flotes municipals.//
 F: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Energia renovable al centre d’informació de la Pleta, al Parc del Garraf.// 
F: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Enllumenat públic cada vegada més sostenible.// 
F: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Treballar per l’emergència climàtica és feina de totes i tots.//
 F: SHUTTERSTOCK

La Diputació de Barcelona porta les energies renovables als 
municipis i consciencia la ciutadania sobre el canvi climàtic 

Treballem per l’emergència climàtica

PUBLIREPORTATGE

panyes d’educació i conscienciació 
ambiental que compten amb el su-
port de la Diputació de Barcelona. 

La Corporació també ha posat 
en marxa el Pla Clima, un projecte 
intern que ens permet aplicar les 
mateixes mesures d’eficiència ener-
gètica en els nostres edificis i en la 
flota de vehicles, a les vies locals i a 
la xarxa d’espais naturals, i que pre-
tén assolir la neutralitat climàtica el 
2030, vint anys abans de les fites 
marcades per la Unió Europea. 

La Diputació de Barcelona treba-
lla per assolir els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
i desplega la seva acció de suport 
als governs locals de la província 
d’acord amb aquests ODS, que van 
ser proclamats per l’Assemblea Ge-
neral de Nacions Unides el 25 de 
setembre de 2015 i formen part de 
l’Agenda global per a 2030.//
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Aliberch, Crusellas i Rovira, encarregats de fer l’àpat// F: @OSONACUINA

El passat divendres 18 de no-
vembre, va tenir lloc al Consor-
ci del Lluçanès la taula de debat 
titulada “Com prevenir l’atur 
femení del futur”.

La jornada es va iniciar amb 
una presentació de l’evolució 
de les dades d’atur recollides 
en els últims anys per sexes a 
Catalunya i al Lluçanès. Amb 
aquestes dades, es van desgra-
nar alguns dels aspectes qua-
litatius d’aquest fenomen amb 
l’objectiu d’entendre les desi-
gualtats laborals de gènere que 
es desenvolupen a la comarca 
del Lluçanès. 

Acte seguit, les ponències de 
Sílvia Gironès, Sergi Ariño Car-
bonell i Guernica Facundo van 
aportar una visió més àmplia 
de la situació actual de la dona 
dins el mercat laboral per dur a 
terme el posterior debat.

El debat que va concloure la 
jornada, pretenia ser un diàleg 
per començar a configurar un 

El Lluçanès va acollir la se-
gona edició del Sopar a 6 Mans 
que organitzen l’associació Oso-
na Cuina, el passat dissabte 6 de 
novembre. 

En aquesta ocasió, el sopar va 
anar a càrrec de Ferran Rovira, 
el cuiner de Ca la Cinta de Sant 
Agustí de Lluçanès i d’Eduard 
Aliberch, el cuiner del Mas Mo-
nells de Sant Bartomeu del Grau, 
on és feia l’àpat. 

Al tàndem, també s’hi va su-
mar Lluc Crusellas, de Santa 
Eulàlia de Riuprimer, el flamant 
guanyador del premi al millor 
xocolater del món, que va rebre 
aquest passat mes d’octubre a 
París per part del prestigiós con-
curs internacional World Choco-

pla estratègic de prevenció de 
l’atur femení del futur al Lluça-
nès. El projecte, que elaborarà 
el Servei d’Ocupació del Llu-
çanès, té  com a objectiu gene-
rar alternatives econòmiques, 

late Masters.
Els afortunats comensals que 

van participar en l’àpat van po-
der gaudir de les creacions dels 
tres cuiners, com la coca cruixent 
de sardina fumada, figues i poma 
àcida o el corball amb puré cre-
mós de nyàmeres. I per postres el 
fresh mango i el puré cocoa, entre 

impulsar i desenvolupar actu-
acions polítiques des de l’ad-
ministració pública per reduir 
i revertir les desigualtats de 
gènere al món laboral al nostre 
territori.//

d’altes.
Els sopars a 6 mans apleguen 

diferents cuiners de les comar-
ques d’Osona i el Lluçanès units 
per la seva passió per la cuina, 
amb el suport també de Taula 
dolça, l’associació que reuneix 
pastissers, xocolaters i cuiners de 
postres de la comarca d’Osona.//

LLUÇANÈS
Per_ Nerea Sánchez Moreno

SANT BARTOMEU DEL GRAU
Per_ Carolina Font Usart

El Servei d’Ocupació del Lluçanès 
elaborarà un Pla Estratègic per 
prevenir l’atur femení al Lluçanès

Ferran Rovira i Eduard Aliberch cuinen 
amb Lluc Crusellas, el millor xocolater
El cuiner del restaurant Mas Monells, de Sant Bartomeu del Grau - que va ser l’amfitrió 
del sopar - i el de Ca la Cinta, de Sant Agustí, elaboren un sopar a 6 mans amb Crusellas

GASTRONOMIA

Presentació de la jornada//

Un moment de les taules de diàleg//

El cicle de cinema familiar Lateneua va co-
mençar una nova edició, el passat diumenge 
27 de novembre, amb una gran assistència de 
públic. En aquesta primera sessió es va projec-
tar el film “Anem a caçar un os”, que narra la 
història de cinc germans que aprofiten que els 
seus pares marxen de casa per sortir a l’aven-
tura. El divendres abans, juntament amb la 
biblioteca de Sant Feliu, van organitzar una 
activitat relacionada amb la pel·lícula adreça-
da als infants d’entre 3 i 5 anys, on també hi va 
haver una gran participació. El cicle continu-
arà el proper 18 de desembre i s’allargarà fins 
l’abril.// Red.

L’adaptació de l’obra de Santiago Rusiñol, El 
bon policia, feta per Ricard Farré i Arnau Puig, 
va posar punt final al Cicle Escena de Tardor 
- Temporada 2022 d’Alpens. Aquesta comèdia 
delirant escrita per Rusiñol i estrenada el 1905 
no va deixar indiferent el públic de l’època, com 
tampoc ho va fer amb l’adaptació que van pre-
sentar Farré i Puig el passat 19 de novembre.

L’aposta de l’Ajuntament d’Alpens per portar 
el teatre de sala al poble, i de retruc a tota la 
comarca, ha permès que, en l’edició d’enguany, 
s’hagi pogut gaudir de tres grans obres de te-
màtica molt diferent durant tres diumenges de 
tardor.// Red.

Lateneua, un cicle de 
cinema familiar 

El bon policia tanca el 
Cicle Escena de Tardor 

La representació al Casino amb Ricard Farré i Arnau Puig.//
 F: LL. SURI - DALPENS.COM

L’Ateneu de Sant Feliu Sasserra ple per la primera 
sessió del cicle Lateneua.// F: @LATENEUA

NOTÍCIES
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L’entrada a l’emblemàtic restaurant d’Olost//

La Fonda Sala d’Olost conti-
nuarà sent restaurant d’estre-
lla Michelin almenys un any 
més. El restaurant, que té l’in-
sígnia des del 1992, va renovar 
el distintiu el passat dimarts 
22 de novembre, quan es va ce-
lebrar la cerimònia d’entrega 
d’aquests prestigiosos guardons 
molt valorats per a l’hostaleria.

3 DÈCADES AMB ESTRELLA
Amb aquesta renovació, la 

Fonda ja suma 30 anys amb 
una estrella Michelin a la but-
xaca. La Fonda d’Olost va obrir 
les portes l’any 1959. Els pares 
del Toni Sala, l’actual xef del 
restaurant, havien comprat el 
local uns anys abans, però va 
ser ells, juntament amb Aurora 
Gabassa, qui de mica en mica 
van construir, tal com la conei-
xem ara, l’espai de la Fonda. 
Als anys vuitanta van ampliar 
l’espai del Restaurant, oferint 
una varietat gastronòmica més 
elaborada i innovadora, però 
sense deixar la qualitat ni les 
arrels tradicionals de la cuina 

de caça i rural que els carac-
teritza, i avui en dia els conti-
nua definint. Amb la implicació 
dels fills, el Toni als fogons i el 
Sergi com a cap de sala, la fa-
mília Sala continua regentant 
l’establiment i ha aconseguit – 
i l’atorgament novament d’una 
estrella Michelin ho reafirma 
– situar-se com un restaurant 
de qualitat i punter al territo-
ri, oferint una cuina tradicional 
i de caça sense renunciar a ser 
innovadors i trencadors.

De fet, així ho destaca la Guia 
Michelin, guia que elabora la 
marca de pneumàtics amb tots 
els restaurants que tenen al-

guna estrella que la mateixa 
marca ofereix. “La Fonda plan-
teja un perfecte equilibri entre 
tradició i modernitat, sense 
tancar-se a la renovació però 
sabent mantenir els seus clàs-
sics”.

ELS CASALS TAMBÉ RENOVA 
DISTINTIU

Per altra banda, també va 
tornar a rebre l’estrella Miche-
lin el restaurant Els Casals, de 
Sagàs. Del restaurant que en 
dirigeix els fogons Oriol Rovira 
la guia en destaca la “sosteni-
bilitat” i els productes de qui-
lòmetre zero que el restaurant 

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

La Fonda d’Olost, 30 anys d’estrella Michelin
També ha mantingut el distintiu el restaurant Els Casals, de Sagàs

Ramon Berengueras, en una imatge d’arxiu.//

La formatgeria Betara s’ha emportat 
sis medalles als World Cheese Awards 
d’enguany. Una d’elles és la Super Gold, 
un dels premis de la màxima catego-
ria, amb aquesta ja són tres les Super 
Gold d’aquesta formatgeria del Lluça-
nès. Juntament amb les altres medalles 
que ha anat guanyant al llarg dels anys, 
fan un total de 52 premis obtinguts en 
aquest concurs de formatges, un dels 
més prestigiosos del món.

El formatge ecològic de vaca és el gua-
nyador de la Super Gold, però també 
han aconseguit la medalla d’or en les 
seves respectives categories, el formatge 
blanc i el formatge d’ovella. El format-
ge ecològic d’ovella ha estat guardonat 
amb una medalla de plata. El formatge 
de cabra farcellet Betara i el formatge 
de vaca han rebut una medalla de bron-
ze cadascun en la seva categoria.

L’edició d’enguany es va celebrar el 
passat novembre a Newport, Gal·les, 

va batre rècords de participació, supe-
rant les 4.000 inscripcions de més de 40 
països diferents: formatges d’arreu del 
món que competeixen per esdevenir els 
millors en la seva categoria en l’àmbit 
internacional. El premi al millor for-
matge del món se’l va endur Le Gruyère 
Surchoix, de la formatgeria suïssa Vor-
derfultigen i elaborat pel mestre Urs Le-
uenberger.

La pròxima edició dels World Cheese 
Award tindrà lloc el novembre del 2023 
a Trondheim, Noruega.//

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Betara guanya sis medalles als 
World Cheese Awards 2022

ALIMENTACIÓ

utilitza, ja que, tal com s’afirma 
des del restaurant, gairebé tots 
els productes estan produïts, 
cultivats o cuidats a la matei-
xa finca o en explotacions pro-
peres. De fet, la família del xef 
regenta una granja porcina -en 
què els porcs es troben en semi-
llibertat- des d’on es fa l’apro-
visionament al restaurant. La 
mateixa proximitat i producció 
amb la resta de productes que 
es fan servir per a elaborar els 
plats, aconseguint així una gas-
tronomia respectuosa amb el 
medi i amb una qualitat i valor 
afegit excepcionals.

CATALUNYA DE NOU 
CAPDAVANTERA EN ESTRELLES

En total, a Catalunya, 54 es-
tabliments han rebut almenys 
una estrella Michelin: 42 una, 8 
dues i 4 tres, el màxim d’estre-
lles que un restaurant pot re-
bre. Les estrelles Michelin pre-
mien, d’arreu del món, la cuina 
i el servei d’un restaurant, i en 
qualifiquen la seva qualitat. Ca-
talunya, pel seu tipus de cuina 
i cultura gastronòmica, malgrat 
ser una regió petita, és un dels 
territoris en què s’hi repartei-
xen més aquests guardons.//

“La Fonda 
planteja un 

perfecte 
equilibri 

entre 
tradició i 

modernitat”

NOTÍCIES
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Activitat a l’espai Activa’t d’Olost// F: AJ OLOST

Comença el segon curs 
que es fa a El Quall

L’Espai Activa’t d’Olost 
celebra 10 anys

La formatgeria col·lectiva del Lluçanès, El Quall, 
va començar aquest dilluns 28 de novembre, el segon 
curs formatiu d’aquest trimestre. La nova càpsula 
formativa es estar dedicada a l’elaboració de format-
ges blaus, caracteritzats per la presència de floridu-
res que els proporcionen el seu peculiar color i unes 
aromes i sabors propis.

La primera formació d’aquest trimestre a El Quall, 
va ser l’elaboració de pasta filada. Així s’anomena la 
tècnica de fabricació de la família de formatges que 
tenen una estructura més plàstica i fibrosa, com la 
mozzarella o la burrata.

Les formacions que s’organitzen a El Quall van 
destinades a les persones amb interès per conèixer 
les tecnologies d’elaboració de formatges i també a 
aquells projectes que volen diversificar els seus pro-
cessos d’elaboració.// Red.

El projecte dels Espais Activa’t va néixer fa deu 
anys amb la voluntat d’oferir activitats i progra-
mes de suport a les persones grans.

Aquesta iniciativa impulsada des del Consell 
Comarcal d’Osona i el Consorci de Serveis Soci-
als, va celebrar els deu anys de vida amb un dinar 
on van participar un centenar llarg de persones. 
Totes elles participants dels 5 Espais Activa’t 
d’Osona i el Lluçanès gestionats per la FADO 
(Fundació Assistencial d’Osona), que són els de 
Gurb (municipi amfitrió), Santa Eugènia de Ber-
ga, Sant Julià de Vilatorta, Sant Quirze de Be-
sora i Olost. Aquests 5 són els espais que es van 
adherir inicialment al programa, tot i que actu-
alment hi ha 13 espais en funcionament. L’Espai 
d’Olost, però és l’únic del Lluçanès.

Els Espais Activa’t són projectes comunitaris 
que promocionen l’envelliment actiu i saludable, 
així com l’acompanyament de les persones grans 
en les diferents fases de l’envelliment.

Durant la festa de commemoració del desè ani-
versari, els alcaldes dels 5 municipis juntament 
amb el president del Consell Comarcal d’Osona 
van acordar demanar a la Generalitat finança-
ment per aquests serveis, que com que no tenen 
categoria de centre de dies ni SAIAR, no tenen 
suport financer.//Red.

FORMACIÓ

ENVELLIMENT

El carrer Sant Miquel i la carretera vella de Perafita, part dels carrers que s’estan urbanitzant// 

El pressupost perafitenc pel 
pròxim 2023, aprovat en el ple del 
passat 15 de novembre, serà de 
664.800,50 €, molt inferior al de 
l’any 2022 que pujava fins al milió 
d’euros. El pressupost es va apro-
var amb els vots de l’equip de Go-
vern, Junts per Perafita. El grup 
de l’oposició, el PAP (Poble Actiu 
Perafita), hi va votar en contra 
al·legant no se’ls havia tingut en 
compte a l’hora de planificar-lo.

Un dels capítols que veu més re-
duïda la seva partida pressupos-
tària respecte a l’anterior exer-
cici és el d’inversions reals, que 
inicialment és de 76.369 €. En el 
Ple, l’equip de govern va explicar 
breument quines serien aquestes 
inversions. Per una banda, uns 
26.000 € estaran destinats a arre-
glar els camins de Perafita, també 
aquells que, en cas de necessitat, 
han d’utilitzar les ADF. Una al-
tra part, 36.850 €, es destinaran 
a acabar el tram de vorera entre 
el carrer de l’amargura i el carrer 

Sant Pere, ja que no queda inclòs 
en les obres de construcció del mi-
rador. I una tercera part, 13.450 € 
aniran destinats a l’adequació de 
l’espai del Niu. Des de l’oposició 
van reclamar que més enllà d’ade-
quar-se l’espai interior, també 
s’arrangés el problema del bassal 
d’aigua que es forma davant del 
Niu cada vegada que plou. 

En el pressupost de l’any passat 
la partida destinada a les inver-
sions ser de 718.650 €. Aquesta 
diferència tan significativa es deu 

en bona part, al fet que aquest 
pressupost incloïa la subvenció 
del PUOSC (Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya) de 370 mil 
euros i la subvenció del Pla Gene-
ral d’Inversions de la Diputació 
de Barcelona, de 172 mil euros. A 
través d’aquestes s’han finançat 
les obres de rehabilitació de Cal 
Prats i la construcció de la xarxa 
de calor de biomassa del mateix 
edifici i també la pavimentació i 
adequació del clavegueram dels 
carrers de la Tria i Sant Miquel.//

PERAFITA
Per_ Carolina Font Usart

El Ple de Perafita aprova pel 2023 
un pressupost de 600 mil euros
És un pressupost més moderat en inversions que l’exercici anterior

NOTÍCIES
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Prats de Lluçanès un dels primers pobles a 
encendre els llums de Nadal

2a trobada del procés 
participatiu per recuperar 
la Rectoria de la Torre

L’enllumenat de Nadal de Prats 
es va encendre el passat divendres 
25 de novembre, per tal que coin-
cidís amb l’inici de la campanya 
comercial que han engegat la Unió 
de Botiguers i Comerciants.

Però enguany, l’enllumenat pra-
denc té un horari més reduït i està 
format per bombetes de baix con-
sum, en un gest d’estalvi per donar 
resposta al repte de la crisi ener-
gètica i climàtica que vivim. Així 

La Càtedra del món Rural impulsa un procés 
participatiu per recuperar la Rectoria de la Torre, 
amb la col·laboració del bisbat de Vic, en el marc 
del projecte “Rectories Vives”.

El procés va començar amb una enquesta i des 
de llavors s’han fet dues trobades presencials per 
debatre sobre els futurs usos de la rectoria. Actu-
alment, la utilitzen els arqueòlegs de Puig Ciutat 
com espai de treball.

Des de la Càtedra expliquen que el procés està 
sent molt interessant i estan molt contents amb 
la resposta de la gent. La següent trobada serà 
el 18 de desembre i amb aquesta s’acabarà la 1a 
fase del procés participatiu. Passat festes des de 
la Càtedra faran al retorn al veïnat de la Torre 
d’aquesta part.//Red.

NADALPARTICIPACIÓ

Alcaldes del Lluçanès i càrrecs del Consell Comarcal d’Osona reunits amb Núria Marin, presidenta de la Diputació, aquest 
passat 9 de novembre// F: @AJUNTAMENTSTMARTIDALBARS

L’Ajuntament de Sobremunt ha 
decidit desvincular-se del projecte 
de la portada d’aigües del Ter cap 
al Lluçanès. Des de l’equip de go-
vern expliquen que la redacció del 
projecte es va fer sense cap refe-
rència a un informe de necessitats 
ni tampoc a l’impacte ambiental 
que tindria una possible actuació.

Afegeixen que en un context 
d’emergència climàtica, on els pe-
ríodes de sequera seran cada cop 
més habituals, cal apostar per fer 
un ús més racional i sostenible de 
l’aigua. També argumenten que 
cal caminar cap a un model de 
desenvolupament socioeconòmic 
que sigui sostenible mediambien-
talment i que tingui en compte els 
recursos de cada territori. Alhora, 
afegeixen que no es pot continuar 
apostant per determinats models 
de macroindústria agroalimentà-
ria que no s’ajusten al territori ni 
als seus recursos hídrics.

És per aquests motius que 
l’Ajuntament de Sobremunt ha 
decidit desvincular-se d’aquesta 
portada d’aigües que respon “a 
una necessitat privada feta amb 
recursos públics i això no ens 
semblava ni responsable ni ètic”.

El consum d’aigua al Lluçanès 
destinat a les activitats econòmi-
ques, principalment granges i in-
dústries, ha crescut un 65% entre 
el 2010 i el 2020, passant dels 300 
mil m3 als gairebé 500 mil m3, se-
gons dades de l’ACA.

REUNIÓ AMB LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER BUSCAR 
FINANÇAMENT

El mes de febrer l’ACA (Agèn-
cia Catalana de l’Aigua) va ator-
gar una subvenció de 3,9 milions 
d’euros, que cobria el 71% del 
cost total de l’execució de la por-
tada d’aigües, que es calcula que 
serà de 5.456.871 euros. El 29% 
restant, 1.545.859 €, era la part 
que pagaven els fins llavors 8 
municipis que formaven part del 
projecte.

Per tal de trobar finançament 
per pagar aquest 29%, els alcal-
des del Lluçanès que formen part 
del projecte, juntament amb el 
president del Consell Comarcal 
d’Osona i altres consellers, es 
van reunir amb la presidenta de 
la Diputació de Barcelona, Nú-
ria Marín per parlar de futures 
inversions per garantir el submi-
nistrament d’aigua. Marín es va 
comprometre a estudiar el pro-

jecte i va refermar el compromís 
de la Diputació cap als ajunta-
ments de la província.

La renúncia de l’Ajuntament 
de Sobremunt, obligarà a la resta 
d’ajuntaments que formen part 
del projecte de la portada d’aigües 
(Perafita, Sant Boi de Lluçanès, 
Sant Bartomeu del Grau, Olost, 
Sant Martí d’Albars, Sant Agustí 
de Lluçanès i Oristà) a assumir, 
segurament, la part del cost que 
corresponia a aquest municipi. 
Aquesta, segons els càlculs fets 
el 2019, és de poc més de 40 mil 
euros. Tanmateix, en una reunió 
feta a principis d’abril d’aquest 
any on van participar els ajun-
taments lluçanencs interessats 
per a portada d’aigües del Ter, el 
Consell Comarcal d’Osona i Ai-
gües Osona, ja es va parlar que 
possiblement hi hauria un aug-
ment de costos d’entre un 15% o 
un 20% del total de l’obra.

Però més enllà dels costos de 

l’obra en si, algunes veus ja co-
mencen a preguntar-se com es 
pagarà el sobrecost energètic que 
suposarà mantenir en funciona-
ment aquesta nova instal·lació. 
Actualment, l’increment de preu 
del kilowatt / hora, ha fet aug-
mentar els costos de funciona-
ment dels pous de Vilaseca un 
293%. Fins ara aquest increment 
l’han assumit les administra-
cions, si ve diuen que si el preu 
de l’electricitat continua pujant, 
aquest acabarà repercutint sobre 
el preu de l’aigua.

LLUÇÀ EL PRIMER 
AJUNTAMENT QUE VA DIR NO A 
LA PORTADA

Durant la sequera dels anys 
2006 i 2007 es van construir les 
connexions, a vegades provisio-
nals, de la majoria de municipis 
cap als pous de Vilaseca. 

L’any 2014, s’hi incorporaven 
definitivament els municipis de 
Sant Martí d’Albars, Sant Agus-
tí i Santa Creu (com a nucli del 
municipi d’Olost). També ho ha-
via de fer Lluçà, però finalment 
va decidir desmarcar-se del pla.

La llavors alcaldessa, Eva 
Boixadé, ja expressava els seus 
dubtes al voltant de la portada 
d’aigua dels pous de Vilaseca a 
Lluçà (i també del Ter al Lluça-
nès, projecte que encara no te-
nia ni terminis ni finançament, 
però del que ja se’n començava a 
parlar). En aquest sentit, des de 
l’Ajuntament de Lluçà es posava 
en dubte que tota l’aigua fos ex-
clusivament per ús de boca.//

SOBREMUNT
Per_ Carolina Font Usart

Sobremunt surt del projecte de la portada d’aigües del Ter
L’equip de govern diu que la portada respon a una necessitat privada feta amb recursos públics

El projecte 
té un cost 
estimat de 
5,5 MEUR

Sant Bartomeu i Prats fan concursos d’aparadors

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

doncs, exceptuant els dies de Na-
dal, Cap d’Any i Reis, l’horari serà 
de 6 a 9 del vespre.

Més enllà de la il·luminació dels 
carrers, l’arribada de Nadal tam-
bé és sinònim de balcons i apa-
radors ben guarnits. Enguany, 
el Concurs d’Aparadors de Na-
dal de Prats arriba a 42a edició, 
amb la novetat que els guanya-
dors s’escolliran per vot popular.  
A Sant Bartomeu del Grau, el con-
curs de decoració de balcons, jar-
dins i aparadors ja fa vuit anys que 
se celebra, i enguany la temàtica 
és “Un Nadal de somnis”.// Els llums a Prats// F: AJ PRATS

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

Entitats, persones i institucions van signar l’acord// F: CONSORCI L’actuació de Guillem Roma i els bastoners de Sant Bartomeu// F: @ADRCATCENTRAL

Els alcaldes dels cinc muni-
cipis més propers a la riera del 
Sorreigs (Sant Agustí, Sant Boi, 
Sant Bartomeu, Sobremunt i 
Santa Cecília) van firmar, el 
passat 19 de novembre, l’Acord 
del Sorreigs on es comprometen 
a preservar, ordenar i custodi-
ar el patrimoni del Sorreigs. El 
següent pas serà l’aprovació per 
Ple de l’Acord signat.

Altres entitats, col·lectius i 
administracions, com el Con-
sorci, i persones a títol indi-
vidual, també s’han sumat a 
aquest Acord, que estableix deu 
principis fonamentals que els 
signants es comprometen a se-
guir i que tenen com a objectiu 
preservar el Sorreigs i el seu 
entorn. A

L’Acord es va firmar a la Font 
de Prada, a Sant Boi de Lluça-
nès, durant una jornada festiva 
on van participar els bastoners 
i grallers de Sant Bartomeu del 
Grau i el cantautor manlleuenc, 
Guillem Roma, que va interpre-
tar “Un lloc”. Els assistents a 
la firma també van poder gau-
dir de productes locals com les 
hamburgueses dels Aubracs del 
Sorreigs, el pa i la coca del Forn 
Pujals de Sant Boi, entre d’al-
tres.

L’Acord sorgeix d’un procés 
participatiu que s’ha dut a ter-
me els últims mesos en els po-
bles citats, on hi han participat 
més de 200 persones, i on s’han 
treballat els usos, les mancan-
ces i les necessitats i el paper 
que té, ha tingut i ha de tenir el 
Sorreigs en relació amb el terri-

tori i viceversa.
Un dels punts de l’Acord és 

la creació de l’Assemblea del 
Territori que ha de vetllar per 
la implementació dels principis 
que es recullen a l’acord, com 
per exemple, que s’escoltin les 
diferents veus del territori en 
els processos de presa de deci-

sions que afectin el Sorreigs. 
També ha de vetllar que es va-
lorin els interessos comunita-
ris per damunt dels interessos 
individuals, a més de fomentar 
un model de turisme responsa-
ble i respectuós amb el territo-
ri. L’Assemblea estarà formada 
per persones a títol individual i 

també per ens públics. Al llarg 
dels pròxims mesos des del Con-
sorci es treballarà per veure 
quina forma jurídica se li dona i 
per establir les bases de partici-
pació. Serà en aquesta  Assem-
blea on es decidiran les accions 
que s’aniran desenvolupant.

Tanmateix, ja hi ha un seguit 
d’accions que s’han acordat i 
que es duran a terme els prò-
xims mesos. Per una banda, es 
redactarà una proposta d’orde-
nances, que cada ajuntament 
podrà adaptar al seu municipi. 
També, la instal·lació de carte-
lleria informativa i de sensibi-
lització mediambiental a l’en-
torn la riera del Sorreigs.

L’Acord també recull la ne-
cessitat d’analitzar els usos de 
l’aigua que es fa al territori per 
tal de garantir una gestió més 
eficient i responsable, així com 
dur a terme accions per garan-
tir la conservació i millora de la 
biodiversitat.//

SANT BOI DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Alcaldes, veïns i entitats del Lluçanès signen 
en un acte a Sant Boi l’“Acord dels Sorreigs”
A l’acte hi van participar els Bastoners i Grallers de Sant Bartomeu del Grau i el cantautor Guillem Roma

1. Les diverses veus del territori i la 
seva comunitat seran legítimament es-
coltades en els processos de presa de decisi-
ons i de governança.

2. Els interessos de la comunitat es va-
loraran per damunt dels interessos particu-
lars o individuals.

3. Conèixer l’estat de salut de la riera 
i de tota la conca com a aliats essencials pel 
futur de la comunitat.

4. Analitzar els usos i necessitats d’ai-
gua del territori i fomentar la gestió 
més eficient i responsable per tal de millo-
rar-ne la salut i el cabal.

5. Promoure la recuperació del mosaic 
agroforestal i la conservació i millora de la 
biodiversitat.

6. Ordenar l’ús públic de l’espai natu-
ral i promoure actituds responsables per a la 
preservació conjunta.

7. La informació de decàlegs, cartelleria i 
altres, reflexaran la veu de la gent del 
territori.

8. Fomentar un model de turisme res-
ponsable, respectuós i que aporti valor al 
territori.

9. Recuperar el vincle amb la riera, 
apropant infants, joves i adults a través d’ac-
tivitats que fomentin el coneixement i res-
pecte a l’entorn.

10. L’“Assemblea del Territori” vetllarà 
per la implementació de l’Acord del Sorreigs.

L’Acord del Sorreigs

L’objectiu és 
preservar, ordenar 

i custodiar el 
patrimoni del 

Sorreigs
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Activitat infantil davant el local social en una imatge d’arxiu// F: TURISME LLUCANES

El pont de la puríssima al Llu-
çanès és conegut per ser els dies 
de Festa Major a Santa Eulàlia. 
Enguany arrencarà el dia 6 amb 
el karaoke infantil, però no serà 
fins al dijous 8 que hi haurà un 
dels actes més esperats, la Ta-
verna Basca. Aquesta obrirà les 
portes a partir de les 8 del ves-
pre, tot seguit i per fer baixar 
el menjar hi haurà ball folk els 
Rustiks de Vallcebre.

El matí del divendres estarà 
dedicat a la canalla, i no tant 
canalla, que podran gaudir dels 
treballs manuals que han orga-
nitzat des de l’AFA de l’escola. 
I a la tarda, i més adequat per 
qui ja no és tant canalla, serà el 
torn del campionat de botifarra. 
Seguidament, el sopar popular 
aplegarà el veïnat al local social i 
només alguns afortunats podran 
cantar: Bingo!, havent sopat (i 
línia!, també). Tot seguit, el Pub 
de la Comi allargarà la vetllada.

El dissabte, dia de la patrona 
(com bé recorden en el programa) 
arrencarà al punt de les 9 amb 
l’esmorzar popular i tot seguit, 

l’estirada de corda. Vencedors, 
vençuts i observadors, al pic de 
les 11, els tocarà anar a missa. A 
la sortida, les dansetes a càrrec 
dels més petits del poble faran de 
preludi pel vermut, on la Mar Pu-
jol posarà la música. A la tarda, 
els gegants ballaran pels carrers 
del poble per celebrar amb altura 
la festa major. A la nit, ballaran 
els més joves, al ritme del punk - 
rock d’Incendi o bé amb les versi-
ons de Sicuta i per acabar tal com 
cal el dia de la patrona, DJ Gin.

El diumenge, a les 11 del matí, 
es presentarà El pas de Joan 
Tomàs pel Lluçanès. Recollint 
cançons, de Joan Tomàs i Parés, 
a càrrec de Liliana Tomàs. Joan 
Tomàs i Parés va ser un músic 
molt actiu entregat a la cultura 

del nostre país i un gran folklo-
rista. Tomàs va participar en la 
creació de l’Obra del Cançoner 
Popular de Catalunya, visitant 
indrets arreu del país, entre 
aquests el Lluçanès i també va 
fer la transcripció musical de les 
melodies presents en el Costu-
mari Català, de Joan Amades. 
Tomàs al llarg de la seva vida 
dedicada a la recerca va reco-
llir unes deu mil melodies de la 
música tradicional i folklòrica de 
Catalunya.

A les 6 de la tarda, la compa-
nyia Nolan&Burton portarà el 
seu Cabaret d’humor i desamor 
al Local Social. Amb aquest es-
pectacle es posarà punt final a 
cinc dies de festa en honor a San-
ta Eulàlia.//

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Santa Eulàlia de Puig-oriol es 
prepara per a la Festa MajorContinua el Gran 

Recapte d’Aliments 
al Lluçanès

La campanya del Gran Recapte d’Aliments del Llu-
çanès organitzat per Càritas i el Consorci del Lluça-
nès, va començar el passat divendres 25 de novembre 
i s’allargarà fins al dijous 8 de desembre. L’objectiu 
d’aquest Gran Recapte és col·laborar amb el Rebost 
del Lluçanès, que dona assistència a una cinquantena 
de famílies de tota la comarca.

Com ja es va fer durant l’edició de l’any passat, 
qui vulgui col·laborar en el Gran Recapte ho podrà 
fer comprant els tiquets de 3 i 5 euros, que estaran 
a la venda a la majoria d’establiments comercials de 
la comarca. Amb els diners recaptats, El Rebost del 
Lluçanès, comparar aliments i productes als mateixos 
establiments on s’han venut els tiquets. Així doncs, 
també els diners recaptats al Lluçanès revertiran a la 
gent de la comarca.

Aquest model de recollida de donacions en lloc de 
recollida d’aliments, que es va implementar arran de 
la pandèmia, ha donat bons resultats i ha facilitat de 
la gestió del Rebost, és per aquest motiu que s’ha con-
tinuat replicant els anys posteriors. En la campanya 
del passat 2021 es van recaptar més de 3.500 €.// CFU.

SOLIDARITAT
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ADEFFA - Camadoca i Ecoembes organitzen una 
jornada de neteja a la Riera de Merlès, després de 
la campanya d’aquest estiu.

En el marc del programa Libera, impulsat per 
Ecoembes, juntament amb ADEFFA - Camadoca, 
s’ha organitzat una jornada oberta a tothom per ne-
tejar de deixalles d’un tram de la Riera de Merlès. 

La jornada serà aquest pròxim dissabte 3 de de-
sembre i començarà a les 10 del matí. A partir del 
migdia, i abans del dinar, es farà una visita i un 
taller a Camadoca. Les inscripcions encara estan 
obertes.//Red.

Un espectacle del Festival Itineràncies, l’any 2020// F: EVA FREIXA

Una nova edició de la centenà-
ria Fira de Santa Llúcia omplirà 
els carrers i places de Prats de 
Lluçanès parades d’artesans, fi-
raires i entitats locals, així com 
també la tradicional mostra de 
bestiar i de maquinària. Du-
rant el matí del diumenge 11, 
a la Sala de Cal Bach també hi 
haurà la 5a Trobada de Tallistes 
de Fusta, que finalitzarà amb la 
presentació d’una obra conjunta 
dedicada al poble.

En el marc de la Fira, es durà 
a terme una jornada tècnica 
entorn “El repte de l’aigua pel 
futur agrari immediat del Llu-
çanès”, el pròxim divendres 9 de 
desembre, a l’Espai. En aques-
ta es parlarà de diferents tèc-
niques agrícoles per la retenció 
de l’aigua, dels cultius en línia 
clau i l’agricultura regenerativa, 
la xerrada anirà a càrrec Sergi 
Caballero, del Mas Les Vinyes 
de Sant Martí d’Albars. Segui-
dament, el Pep Bover, de Cal 
Pauet, farà una xerrada que ver-
sarà entorn la iniciativa de pro-
ducció de cicle tancat de cereals, 
adob verd i carn de xai. Així com 
la recuperació de varietats anti-
gues i cultius de sembra directa. 
Per participar en les jornades 
cal inscriure’s prèviament.

NOVA EDICIÓ DE 
L’ITINERÀNCIES

La 14a edició del Festival Iti-
neràncies se celebrarà el diu-
menge 11 de desembre, en el 
marc de la Fira de Santa Llúcia 
de Prats de Lluçanès, per “su-
mar sinergies” tal com diu la 
seva directora, Ada Vilaró.

Aquest any seran tres els es-
pectacles que programa el Festi-

val, dos al matí i un a la tarda. 
Els dos primers a l’aire lliure, el 
segon a la Sala d’Actes de l’Es-
pai, que es convertirà per un dia 
en un mini teatret.

El toc d’inici d’enguany ani-
rà a càrrec de la Companyia 
les Kakofónikas, que portaran 
a Prats La Inauguració, un es-
pectacle de carrer, carregat 
d’humor. Les tres pallasses que 
formen la companyia iniciaran, 
puntuals a 2/4 quarts de dotze, 
la inauguració, això si aquesta 
serà itinerant, entre els jardins 
de Cal Bach i de la Farmàcia Ve-
lla (per on serà l’accés).

A dos quarts d’una del migdia, 
a la plaça Vella, serà el torn de 
Joan Català, que presentarà el 
seu espectacle Idiòfona, un es-
pectacle que barreja el circ i la 
manipulació d’objectes. Català 
es defineix més com artesà que 
com artista, i amb Idiòfona ha 
fet un homenatge al món del fer-
ro i dels ferrers, que coneix molt 
bé, ja que part de la seva família 
s’hi dedica, com ell també va fer 
durant anys.

En aquest espectacle, Cata-
là portarà fins a la plaça Vella 
un farcell de tubs, tots diferents 
que acabaran esdevenint quel-
com més del que semblen a pri-
ori. Home, tubs i públic arriba-
ran junts fins als jardins de la 

Farmàcia Vella on finalitzarà 
aquest segon espectacle.

Aquest és un projecte que està 
en creació i s’estrenarà a la Fira 
de Tàrrega el 2023. Idiòfona està 
vinculat al Festival Escena Po-
blenou, va ser un dels guanya-
dors del projecte Embrions, i 
arriba a Itineràncies fruit de la 
col·laboració entre els dos festi-
vals i de la voluntat compartida 
de seguir donat suport a la cre-
ació.

La novetat d’aquesta 14a edi-
ció és que, per primera vega-
da, hi haurà un espectacle a la 
tarda. Aquest serà a les sis, a 
la sala d’actes de l’Espai, que 
la companyia Escarlata Circus 
haurà convertit prèviament en 
un petit teatret on presentaran 
C.U.L. Col·lecció d’Universos 
Latents. Per aquest espectacle 
caldrà comprar entrada, que 
valdrà 5 €, i l’aforament serà li-
mitat a 40 persones. No obstant 
això, si hi hagués més reserves, 
es faria un segon passi.

C.U.L. Col·lecció d’Universos 
Latents és un espectacle per 
adults, no recomanat per me-
nors de 10 anys. Un espectacle 
d’objectes molt petits “transfor-
mant-los per transformar-nos 
a nosaltres mateixes sense cap 
mena de por” com diuen els Es-
carlata Circus.//

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Cap de setmana de Fira de Santa 
Llúcia a Prats de Lluçanès Gaudir d’Art 

presenta el seu nou 
treball Llet amb por

Jornada de neteja a 
la riera de Merlès

El projecte Llet amb por, que s’ha estat gestant els 
últims tres mesos, es presentarà aquest pròxim cap 
de setmana, 3 i 4 de desembre, a la Sala Polivalent 
de Prats de Lluçanès. Aquest és un viatge poètic per 
la memòria de la guerra protagonitzat per 20 dones 
del Lluçanès.

El projecte neix a partir de la idea de l’entitat Gau-
dir d’Art i ha crescut sota l’atenta mirada de la direc-
tora i guionista del projecte, Verónica Monzón. Llet 
amb pols és el resultat de tres mesos de feina, on 
les diferents dones que formen part del projecte han 
pogut compartir històries, experiències i memòries 
de la Guerra Civil, que han esdevingut el cos del pro-
jecte. Aquest també compta amb la participació de 
Mar Pujol i Sofia Páez, que de forma desinteressada 
han creat la música que tocaran en directe durant 
els passis.

Maria Àngels Parareda, de Gaudir d’Art, diu que 
aquest és un “homenatge a les mares i dones de la 
vida de les participants i a les pors que han viscut”. 
Per la seva banda, Montse Juvanteny, regidora de 
Patrimoni del consistori pradenc, afegia que amb 
aquest projecte s’ha donat veu a moltes dones.

Les entrades, que ja estan a la venda a les oficines 
de Cal Bach, valen 8 euros. I per facilitar la concilia-
ció familiar, s’oferirà un servei de canguratge gratuït 
amb inscripció prèvia durant els dos passis.//Red.

TEATRE

MEDI AMBIENT

El diumenge se celebrarà la 14a edició del festival Itineràncies

NOTÍCIES



Núm. 538

LaRella | 14

Coppola davant una obra seva exposada// F: AJ OLOST Les píndoles teatrals d’ELLES.// F: @CASTELLDELQUER El concert a l’Espai Social de la Gent Gran de Prats// F: EMAL

Trobada entre l’Associació AcontraCORrent i l’Institut de recerca de la Vall d’Hebron.//

Des de l’associació Acontra-
CORrent volem fer públic que 
l’import total que es va recollir 
a l’acte que es va organitzar el 
dia 30 de setembre de 2022 a 
Sant Feliu Sasserra va ser de 
2.582,66 euros. 

Volem expressar el nostre 
agraïment a totes les persones 
que hi vau assistir, a les que hi 
vau col·laborar i a tothom qui va 
posar el seu granet de sorra per 
fer-ho possible.

El passat dia 17 de novembre 
part de l’associació vam fer una 
petita trobada amb algunes doc-
tores i responsables de l’Institut 
de Recerca de la Vall d’Hebron 
i vam fer l’entrega del xec sim-
bòlic corresponent. Ens van in-
formar que, enguany, els diners 
obtinguts ajudaran a posar en 
marxa un projecte que se cen-
tra en pacients amb cardiopati-

es cianosants (una cardiopatia 
congènita cianosant és una al-
teració del cor i els seus grans 
vasos que s’originen abans del 
naixement). 

Aprofitem aquest comunicat 
per recordar-vos que el pro-
per diumenge 18 de desembre 
La Marató de TV3 dedicarà la 
31a edició a les malalties car-

diovasculars. Us animem a col-
laborar-hi, perquè la inversió en 
investigació és fonamental. Els 
fons que es recaptin de ben se-
gur que podran aportar avenços 
en el tractament i en el pronòs-
tic d’aquestes malalties, ajudant 
a millorar l’esperança i la quali-
tat de vida de les persones que 
les pateixen.//

Des dels” Amics de la Marató del municipi d’Oris-
tà”, volem agrair a tothom qui va venir a l’esmorzar 
el dia de la fira, en benefici de la Marató d’enguany, 
qui va fer donatiu a part i a tots els col·laboradors 
que van fer possible la gran recaptació!! Moltes grà-
cies a tothom!!//

Des d’aquestes línies vull agrair al CAP d’Atenció 
Primària de Sant Feliu Sasserra. Dono les gràcies, 
després de 8 mesos, de l’esforç i les atencions rebudes 
que han tingut per part dels professionals d’aquest 
CAP.

A la metgessa, M. Rosa Badia; la infermera, Eulà-
lia; l’administrativa, Núria, i a tot l’equip en general: 
Mil Gràcies! No canvieu mai, continueu sent així.

Salut,
Bones festes i feliç 2023!//

CARTA CARTA

El Centre Cívic d’Olost 
acull una exposició de 
l’artista Dimitri Coppola

L’educació és cultura, un 
programa per apropar 
les arts a infants i joves

La patrona de la música, 
Santa Cecília, també se 
celebra al Lluçanès

L’artista Dimitri Coppola exposa a l’Espai Roca-
guinarda d’Olost. La mostra de les peces de l’artista 
lluçanenc està oberta al públic des d’aquest novem-
bre i es podrà visitar fins al gener del 2023. Aquestes 
peces són un recull del periple creatiu pel qual ha 
passat l’artista, nascut a Torí fa cinquanta-cinc anys 
i que viu actualment a Perafita.

Coppola explica que al llarg de la seva vida l’han 
influenciat diferents moviments, com l’Art Pobre, 
nascut a Torí als anys seixanta, però també les 
avantguardes històriques i altres artistes amb qui 
ha compartit tallers i espais. El resultat és una ex-
posició formada per 13 gravats fets entre el 2015 i el 
2017, dues escultures en paper de l’any norata i un 
quadre pintat el 2010.

Les peces de Coppola han viatjat arreu per part del 
Vell Continent, des d’Itàlia on han estat a Torí, Milà 
o Venècia, fins a Alemanya i França o a sales de ciu-
tats catalanes com Barcelona, Manresa o Olot. L’ex-
posició es titula “Camins cap al despertar” i es pot 
visitar de dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda// Red.

L’Ajuntament de Prats ha organitzat, juntament 
amb la Diputació de Barcelona i amb el suport de 
diferents entitats locals, el projecte “L’educació és 
cultura” a través del qual vol acostar la cultura i les 
arts als infants i joves del municipi.

A través d’un seguit de tallers, activitats i espec-
tacles, s’ha dissenyat un programa trimestral que 
va començar el passat 22 de novembre. La primera 
activitat va ser una peça teatral per l’alumnat de 
l’Institut Castell del Quer, que va poder gaudir de 
les píndoles teatrals d’ELLES i seguidament, d’un 
col·loqui amb les protagonistes d’aquesta peça, ques 
es va programar pensat ja en la campanya del 25N. 
El mateix dia, des de l’EMAL es va organitzar un 
taller a l’escola Bressol la Pitota, per celebrar la dia-
da de Santa Cecília, patrona de la música.

Al llarg del mes de desembre es duran a terme 
altres activitats sota el paraigües d’aquest progra-
ma, com un taller de percussió corporal a càrrec de 
Santi Serratosa i un de Rap, a càrrec del col·lectiu 
Versemblant.// Red.

L’Escola d’Arts i Música del Lluçanès, l’EMAL, va 
celebrar el dia de la patrona de la música, Santa 
Cecília, amb un concert a càrrec de l’alumnat dels 
diferents tallers de l’escola.

El Concert de Santa Cecília es va fer el dia de la 
seva diada, el dimarts 22 de novembre, a l’Espai 
Social de la gent gran, de Prats de Lluçanès. El pú-
blic, que va omplir la sala, va poder gaudir de les 
actuacions del grup de guitarra, dels solos de piano 
i també de les actuacions de l’alumnat de les classes 
de clarinet i trompeta. Així com de la cantada de la 
coral de l’EMAL que van interpretar la cançó Bona 
Nit dels Pets.

Els actes de celebració de Santa Cecília es van 
allargar durant la setmana a diferents pobles del 
Lluçanès. A Sant Feliu Sasserra i Sant Bartomeu 
del Grau, es van organitzar dos tallers de cant co-
ral, adreçats a l’alumnat les classes de català per a 
persones nouvingudes. Les participants van poder 
gaudir de l’aprenentatge del català a través de dife-
rents cançons.// Red.

CULTURA CULTURA CULTURA

Agraïment

Agraïment

Agraïment
Amics de la Marató 
Oristà

Maria Pilar Taulats 
Sant Feliu Sasserra

AcontraCORrent
Sant Feliu Sasserra
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La gravació a l’escola// F: ESCOLA HEUROM

El programa de l’SX3 va comptar amb alumnes d’arreu de Catalunya en motiu del Dia Mundial de la 
Infància// F: TV3

Els desnonaments de Ciu-
tat Meridiana, explicats amb 
ulls del Lluçanès a l’”InfoK” 
L’escola Lluçanès, de Prats, 
ha participat durant aquest 
mes de novembre en l’ela-
boració d’una edició especi-
al de l’”InfoK” amb motiu del 
Dia Mundial de la Infància. 
L’equip de l’informatiu infantil de 
Televisió de Catalunya va selecci-
onar la proposta de l’escola pra-
denca, sobre els desnonaments, 
perquè fos un dels quatre temes 
a tractar durant el programa. 
Els alumnes de l’escola ja ho ha-
vien treballat a l’aula a partir de 
la cançó “Stop desnonaments”, de 
Xiula, i van guanyar consciència 
sobre aquesta problemàtica social. 
Per fer el reportatge, dos alum-
nes del Lluçanès van parlar di-
rectament amb nens de la seva 
edat del barri de Ciutat Meridi-
ana de Barcelona, i que han es-
tat afectats per desnonaments. 
Amb ells van parlar de l’im-
pacte d’aquest fenòmen en els 
nens. A més de reporters, els 
alumnes també van participar 

en l’elaboració final del reportat-
ge, a les instal·lacions de TV3. 
Així, conjuntament amb alum-
nes d’arreu de Catalunya, van 
d’editors convidats: van propo-
sar els temes de l’”InfoK” i van 
decidit l’escaleta del programa. 
Les parelles infantils, conjunta-
ment amb els periodistes i càme-

res del programa, van fer el ro-
datge i l’edició de la peça, fins que 
va quedar definitivament tanca-
da per ser emesa en el programa. 
A més, representants de totes les 
escoles que participaven van as-
sistir a la reunió diària del pro-
grama. Finalment, la peça també 
es va emetre al Telenotícies.//

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Redacció

Els desnonaments de Ciutat Meridiana, 
explicats amb ulls del Lluçanès a l’”InfoK” La Contraportada del 

TN de TV3 dedicada a 
l’acondroplàsia

Una de les contraportades del telenotícies ves-
pre de TV3 d’aquesta setmana, estarà dedicada a 
l’acondroplàsia, una mutació genètica esporàdica 
que pot passar en un de cada 2.500 naixements, que 
causa displàsia òssia.  

Uns dels protagonistes seran l’Alguer i la seva 
mare, l’Emi Ribera, i de retruc l’escola Heurom de 
Perafita, on es va gravar. En el reportatge es podrà 
veure el dia a dia de l’Alguer a l’escola i la relació 
amb els seus amics i amigues. 

L’Emi és l’autora del conte infantil “El poder d’un 
somriure”, i a més també n’ha fet les il·lustracions. 
El conte vol ser un recurs útil per fer front a les 
mirades o comentaris que poden resultar feridors. I 
també vol ser una eina per visibilitzar l’acondroplà-
sia i normalitzar-la, i així intentar eliminar molts 
dels prejudicis que encara hi ha en la nostra socie-
tat.// CFU

EDUCACIÓ

NOTÍCIES
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El sènior femení del F.C. Pradenc ja 
coneix la victòria 

El sènior masculí torna a treure el 
cap a la part alta de la classificació 

El Pradenc femení ja veu la llum 
al final del túnel. L’equip de Javi 
Moreno i Xavier Pedragosa venia 
de sis derrotes en els sis partits 
disputats, però la victòria contra 
l’OAR Vic va significar el punt 
d’inflexió necessari per canviar el 
rumb de la temporada.

L’equip blaugrana va remuntar 
l’1 a 0 encaixat durant el primer 
quart d’hora de partit per impo-
sar-se a l’OAR (2-4) en el despla-
çament a l’Estadi Torras i Bages. 
Tot i començar perdent, les pra-
denques van anotar quatre gols se-
guits, tres dels quals amb la firma 
de Mercè Colomer. El segon gol de 
les locals no va fer perillar una vic-
tòria més que necessària per dei-
xar enrere les males sensacions.

Una setmana després, va arri-
bar el primer triomf a casa (4-3) 
en la visita del Llavaneres al Mu-
nicipal de Prats. El partit no va 
començar gens bé per a les blau-
granes, que al minut 10 ja perdien 
per 0-2. Tot i això, la reacció local 

El vent torna a bufar a favor 
per al sènior masculí del F.C. 
Pradenc. Els blaugranes es van 
refer de les dues derrotes conse-
cutives amb un triomf contun-
dent contra el Sant Julià de Vi-
latorta.

A la primera meitat, el domini 
dels locals va permetre a Jor-
di Camprubí anotar el primer 
abans d’arribar al quart d’hora 
de partit. Els visitants, que la 
temporada passada militaven a 
Segona Catalana, no aconsegui-
en generar massa perill, tot i al-
guna aproximació ben resolta per 
la defensa pradenca.

La presència de Ferran Jut-
glà al Municipal de Prats va ser 
la gran atracció a la mitja part, 
moment en què alguns jugadors 
del futbol base i seguidors del 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

no es va fer esperar. Judit Fuma-
nya va empatar el partit amb dos 
gols abans de la mitja hora de joc. 
A la segona part, l’equip blaugra-
na va sortir amb molta empenta 
per completar la remuntada, i ho 
va aconseguir amb dos gols pràcti-
cament seguits, el primer d’Albera 
Bonet i el segon de Joana Ballart.

Les visitants, tot i generar algu-
nes ocasions de perill, no aconse-
guien superar Eva Martínez, que 
amb dues parades de mèrit va 
mantenir l’avantatge al marcador. 
Gairebé amb el temps exhaurit, 
les de Llavaneres van retallar dis-

Pradenc van fer-se fotos amb el 
davanter del Bruges, resident a 
Sant Julià de Vilatorta. Jugador 
que recentment ha rebut el guar-
dó de jugador amb més projecció 
del futbol català a la Gala de les 
Estrelles de la F.C.F.

A la segona meitat, els locals 
van disposar d’ocasions molt cla-
res per ampliar l’avantatge, però 
no va ser fins quan falten 20 mi-
nuts pel final que Gerard Baroy 
donava tranquil·litat al conjunt 
blaugrana amb la segona diana. 
La golejada es va tancar a deu 
minuts de la fi del partit amb un 
gol de cap anotat per Ouadie.

A Sant Vicenç de Torelló va 
tocar patir més. En el primer 
temps, tot i que el Pradenc va do-
minar la possessió de la pilota i 
va crear bones arribades, la fal-
ta de punteria als metres finals 
i una jugada aïllada dels locals 
propiciada per una errada al mig 
del camp va permetre que els 

tàncies, posant la por al cos dels 
seguidors pradencs. El llarg temps 
afegit es va fer etern, però el re-
sultat ja no es va moure i els tres 
punts es van quedar a casa.

Amb aquestes dues victòries 
sota el braç, el Pradenc afronta dos 
partits consecutius fora de casa. 
Les blaugranes visitaran Sant 
Quirze de Besora el proper diu-
menge dia 11 en l’últim partit de 
la primera volta, i començaran la 
segona al camp de l’Athletic Club 
Riells, equip que al partit d’anada 
va guanyar per 2 a 7 al Municipal 
de Prats.//

santvicentencs arribessin al des-
cans amb avantatge al marcador.

A la represa, el Pradenc va 
sortir amb més intensitat i amb 
un joc més directe per mirar de 
remuntar el partit, i va posar la 
primera pedra al minut 17, quan 
Pep Martín va transformar un 
penal per unes mans dins l’àrea 
local. Amb l’1 a 1, l’equip blau-
grana es va llançar a l’atac per 
aconseguir el segon, i el va te-
nir a prop en diverses ocasions, 
però no va ser fins a l’últim quart 
d’hora de partit que Gerard 
Trulls posava els pradencs al da-
vant a la sortida d’un córner. Els 
locals, conscients de la necessitat 
de puntuar, van prémer l’accele-
rador, però es van trobar un Pra-
denc molt sòlid, que no va deixar 
escapar els tres punts. Triomf 
molt esperançador d’un equip 
que rebrà el Seva al Municipal 
de Prats el cap de setmana del 10 
i l’11 de desembre.//

 Jugadores del F.C. Pradenc celebrant la 1a victòria a casa.// F: F.C.P.

Les blaugranes han aconseguit encadenar dues victòries consecutives per 
trencar la dinàmica de derrotes en les primeres jornades 

L’equip de ‘Ponti’ derrota el Sant Julià a casa (3-0) i surt victoriós del camp 
del Sant Vicenç de Torelló (1-2) 

ESPORTS
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El C.F.S. Prats acaba amb 
la mala ratxa fora de casa 

El C.E. Sant Feliu encadena 
dos triomfs convincents 

La victòria lluny del Municipal que tant s’estava 
resistint aquesta temporada va arribar en el quart 
intent. L’equip dirigit per Oriol Sanjuan i Isaac Basa-
gaña no va sortir ben parat del tercer partit a domicili, 
a la pista del C.N. Caldes FS ‘B’. Els blaugranes van 
sortir a veure-les venir, amb poca intensitat defensiva 
i cometent masses errors. Tot i això, els visitants van 
remuntar per arribar al descans per davant al marca-
dor (2-3). Els gols van ser de David Chacón, Franc Ser-
ra i David Solanich. A la represa, gairebé només sortir 
a la pista el Futsal Prats va rebre dos gols que torna-
ven a complicar les coses. Tot i aconseguir empatar a 
cinc minuts del final gràcies al gol de Serra, els locals 
van tornar a anotar dues dianes que van ser una llosa 
per als pradencs, que tot i retallar distàncies a tra-
vés de Basagaña acabarien encaixant el definitiu 7-5.   
La desfeta a Caldes de Montbui va ser dura per als 
blaugranes, però la setmana següent seria la bona. 
El quart partit fora de casa va acabar amb la mala 
ratxa de resultats lluny de Prats gràcies a la vic-
tòria per 0-2 a la pista de l’Sporting Montmeló.  
Tot i que l’escenari no era el més idoni per refer-se, el 
Futsal Prats va fer un partidàs en defensa, tallant to-
tes les jugades de perill dels locals i generant ocasions, 
però sense concretar de cara a porteria. L’empat a 0 
es va mantenir fins a deu minuts del final, moment en 
què Albert Ferrer engalta la pilota des de molt lluny 
i aconsegueix marcar el primer. A partir d’aquest ins-
tant, entra en escena el porter pradenc Edu Botinas 
per frenar les envestides dels locals, amb parades de 
mèrit. La desesperació dels de Montmeló els va portar 
a utilitzar el porter jugador, que va tenir un efecte con-
traproduent perquè Franc Serra va sentenciar el matx 
amb el segon gol, ja a porteria buida.  assegurant els 3 
punts i el primer triomf de la temporada fora de casa..  
Després d’aquest alliberament que ha suposat el pri-
mer triomf com a visitant, el C.F.S. Prats torna a casa, 
tot un fortí amb 3 victòries en 3 partits. El rival serà 
el Premià de Dalt, equip que visitarà el Pavelló Muni-
cipal de Prats aquest dissabte dia 3 de desembre a les 
7 de la tarda.// XVA

L’equip blanc-i-blau s’imposa al Sant Llorenç de 
Morunys per 4 a 2 al Municipal de Sant Feliu i go-
leja a Navarcles (1-5). En el primer dels dos enfron-
taments, els gols locals van portar la firma de Marc 
Pujol (22’ i 67’), Pau Vidal (57’) i David Arcos (62’). 
En el duel contra el Navarcles ‘B’, festival de gols 
per al Sant Feliu, gairebé tots a la segona meitat. 
Les dianes del conjunt visitant van anar a càrrec 
de Marc Pujol (38’ i 63’), Bernat Gil (73’) i Carles 
Ibañez (75’ i 85’). El pròxim compromís serà a casa, 
amb la visita del C.E. Vilada el proper diumenge 
dia 11 de desembre a les 4 de la tarda.// Red.

Jugadors del C.F.S. Prats fent pinya abans de sortir.// F: C.F.S. PRATS

ESPORTS
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Nou èxit de participació a les 3 hores de Resistència 
-Memorial Ramon Altarriba de Santa Creu

Més de 60 equips i 118 pilots 
van participar en una nova edi-
ció de les 3 hores de resistència 
- Memorial Ramon Altarriba, 
celebrades el passat diumenge 
20 de novembre a Santa Creu 
de Jutglar. La prova, correspo-
nen al Trofeu Català de Resis-
tència Terra, va coincidir amb 
una prova del Campionat d’Es-
panya, provocant que alguns 
pilots més destacats del país fa-
llessin a aquesta cita.

El dia va començar fred, però 
el sol va anar agafant protago-
nisme, i pilots i aficionats van 
poder gaudir d’una gran jorna-
da. A les 10 del matí, comença-
ven les 3 hores organitzades de 
nou pel Moto Club Lluçanès, on 
cada equip va poder fer córrer 
els seus dos pilots seguint l’es-
tratègia que havien preparat. 
Com expliquen des de l’organit-
zació, la sortida va ser tipus Le-
mans, donant encara més emo-
ció a l’inici d’una cursa ja per 
si emocionant. L’equip número 

SANTA CREU DE JUTGLAR
Per_ Carolina Font Usart

13, format per Miquel Pujol i 
Albert Cardona, va encapçalar 
les primeres voltes, fins que 
l’equip d’Edgar Canet i Fran-
cesc Mataró, els va agafar el 
relleu i finalment es van acabar 
proclamant campions de la ge-
neral. La segona posició va ser 
pels germans Pau i Sergi Cone-
sa, que van ser els campions de 
categoria júnior. I la tercera va 
ser per l’equip format per Marc 
Calmet i Albert Muñoz.

A la categoria Màster 40 els 
guanyadors van ser Oscar Gon-
zález i Santiago Bertran, se-

guits de Marc Calvet i Albert 
Musull, i en tercera posició 
l’equip de Raúl Garcia i Antoni 
Salamó. En el Màster 50 la pri-
mera posició va ser per Pere Sa-
borit i Martí Puigdon, la segona 
per l’equip de Carlos Marset i 
Carlos López, i la tercera per 
Josep Galobart i Xavier Torras.

Els germans Conesa van ser 
els guanyadors de la categoria 
júnior, seguits per Martin Ribes 
i Nahuel Santamaria. La ter-
cera posició va ser per l’equip 
format per Marc Roma i Lluc 
Jubany. A la categoria sènior 

Edgar Canet i Francesc Mataró 
van ocupar la primera posició 
del podi. Seguits per Marc Cal-
met i Albert Muñoz en segona 
posició i Miquel Pujol i Albert 
Cardona a la tercera.

Pel què fa als equips feme-
nins, formats per Maria San 
Miguel i Lourdes Fonoll per una 
banda i per Rosa Romero i Judit 
Solà per l’altra, van acabar en 
la 28a i 29a posició de la sèni-
or. Una vegada més, una gran 
jornada dels amants del motor i 
les motos a Santa Creu de Jut-
glars.//

Imatges de la competició a Santa Creu de Jutglars.// F: MOTOCLUB LLUÇANÈS

Jordi Costa durant el Dobles 2 al C.T. Centelles.// F: D. CASTAÑÉ

ESPORTS

TENNIS

El Club Tennis Prats 
continua a la part alta 

El Comarcal de tennis s’atura fins ben en-
trat el mes de desembre, amb el Club Tennis 
Prats entre els 4 primers classificats del Grup 
Bronze, a només 6 punts del líder, el Taradell. 
De fet, en l’enfrontament directe entre tots dos dispu-
tat el passat diumenge dia 20, els locals van arrasar 
en l’apartat d’individuals (3-0), però van cedir els dos 
partits de dobles i el de l’individual femení per WO.  
Millor van anar les coses a la setena jornada, dispu-
tada a les pistes del C.T. Centelles el matí del diu-
menge dia 27. Els tres individuals van ser favorables 
al C.T. Prats, a més de sumar el segon partit de do-
bles. Els dos punts del Centelles van arribar per WO 
en l’individual femení i per la derrota en el desempat 
(supertiebreak) del dobles 1.//

El Bàsquet Prats, cara i creu en els 
dos partits contra el C.B. Roda 

Els dos partits seguits contra 
el Club Bàsquet Roda, disputats 
en un mateix cap de setmana, 
no van acabar amb les mateixes 
sensacions per al Club Bàsquet 
Prats. 

En el primer, disputat el pas-
sat dissabte dia 26 al Pavelló 
Municipal de Roda de Ter, les 
jugadores blaugranes es van 
imposar per 12 punts de dife-
rència gràcies a un últim quart 
impecable, amb un parcial de 6 
a 16 favorable al Prats. 

L’endemà al Pavelló de Prats 
es disputava el segon duel entre 
tots dos conjunts. Les locals, tot 
i disposar d’un màxim avantat-
ge de 9 punts, van acabar ce-
dint en uns minuts finals d’in-

PRATS DE LLUÇANÈS
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fart amb moltes faltes.
Els dos pròxims compromisos 

per al C.B. Prats seran contra 
el Club Bàquet Centelles, tots 
dos aquest cap de setmana. El 
primer d’aquests dos duels es 

disputarà dissabte dia 3 a Prats 
de Lluçanès, a les dotze del 
migdia. L’endemà, l’equip viat-
jarà fins a Centelles per jugar 
el segon partit, a partir de dos 
quarts d’una del migdia.//

Partit entre el C.B. Prats i el C.B. Roda al Pavelló pradenc.//F: C.B.P.

L’equip que dirigeix Jofre Canal es va imposar clarament al pavelló de Roda 
(35-47), però a casa la victòria es va escapar als últims instants (47-48) 

BÀSQUET

Va coincidir 
amb una 
prova del 

Campionat 
d’Espanya, 
provocant 
l’absència 
dels pilots 

més 
destacats
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LA VINYETA, per Olga Molina

 DIUMENGE 4 DE DESEMBRE 

PRATS DE LLUÇANÈS_ LLET AMB POR, obra 
de teatre. A les 7 de la tarda a la sala Po-
livalent.

 DIMARTS 6 DE DESEMBRE 

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ FESTA 
MAJOR. KARAOKE Infantil, a 2/4 de 6 al 
local social.

 DIJOUS 8 DE DESEMBRE 

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ FESTA 
MAJOR. TAVERNA BASCA i ball amb els 
Rustiks de Vallcebre, a les 8 del vespre al 
local Social.

 DIVENDRES 9 DE DESEMBRE 

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ FESTA 
MAJOR. TREBALLS MANUALS, a 2/4 d’11 
del matí al Local Social. CAMPIONAT DE 
BOTIFARRA, a les 4 de la tarda al Local 
Social. SOPAR POPULAR, BINGO I EL PUB 
de la Comi, a partir de les 9 del vespre, al 
Local Social.

PRATS DE LLUÇANÈS_ JORNADA TÈCNICA 
DE LA FIRA DE SANTA LLÚCIA “El repte 
de l’aigua pel futur agrari immediat del 
Lluçanès”. A partir de les 6 de la tarda a 
l’Espai.

 DISSABTE 10 DE DESEMBRE 

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ FESTA 
MAJOR. ESMORZAR popular i estirada de 
corda, a les 9 del matí al camp de Futbol. 
MISSA I DANSETES, a les 11 del matí a 
l’Església i la plaça Major respectiva-
ment. VERMUT MUSICAL amb Mar Pujol, 
a les 12 del migdia a la plaça Major. PAS-
SEJADA GEGANTERA, a les 5 de la tarda 
als carrers del poble. NIT JOVE amb Incen-

AGENDA

 NOVEMBRE 

LLUÇANÈS_ GRAN RECAPTE. Del 25 de no-
vembre al 8 de desembre. Per col·laborar 
amb el Rebost del Lluçanès.

SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ Vers-
tialitats. Mostra de fotografies combinada 
amb poesies A la biblioteca.

PERAFITA_ TORNEIG DE PÀDEL amb motiu 
de La Marató de TV3. Al pavelló. 

ALPENS_ GRAN PESSEBRE D’ALPENS. A 
partir del 8 de desembre, dissabtes d’11 a 
2 del matí i de 4 a 8 del vespre. 10A MOS-
TRA DE PESSEBRES A LA FINESTRA.

OLOST_ EXPOSICIÓ “CAMINS CAP AL 
DESPERTAR” de Dimitri Coppola. A partir 
del 14 de gener a l’Espai Rocaguinarda.

 DIVENDRES 2 DE DESEMBRE 

SANT FELIU SASSERRA_ SESSIÓ DE CON-
TES infantils sobre prevenció de la violèn-
cia de gènere des de l’educació “Ei, que 
estimar no fa mal!”; a les 6 de la tarda a la 
biblioteca Sant Pere Almató.

 DISSABTE 3 DE DESEMBRE 

ORISTÀ_ 1A JORNADA DE PEDRA SECA. 
Presentació de l’inventari, visita guiada 
a dues cabanes, dinar popular i visita a 
l’exposició. A partir de les 10 del matí a la 
sala Polivalent.

PRATS DE LLUÇANÈS_ LLET AMB POR, obra 
de teatre. A 2/4 de 9 del vespre a la sala 
Polivalent.

SANTA MARIA DE MERLÈS_ RECOLLIDA DE 
BROSSA A LA RIERA. A partir de les 10 del 
matí a Camadoca.

di, Sicuta i DJ Gin, a partir de 2/4 de 12 de 
la nit al Local Social.
PRATS DE LLUÇANÈS_ VISITA GUIADA 
pels murals de’Artimur amb Ana Mana-
ia, responsable de producció d’Artimur; a 
partir de 2/4 de 12 del matí, a Cal Bach. 
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA ALCARRÀS; 
a partir de les 7 de la tarda a l’Espai.

PERAFITA_ TALLER DE CIANOTIPIA. A 
partir de les 11 a l’espai d’Art del carrer 
Major.

 DIUMENGE 11 DE DESEMBRE 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FIRA DE SANTA 
LLÚCIA. Parades durant tot el dia pels 
carrers del poble. FESTIVAL ITINERÀN-
CIES, La inauguració, amb la Cia Las 
Kakofónikas, a 2/4 de 12 del migdia als 
jardins de la farmàcia Vella; Idiòfona, 
de Joan Català, a 2/4 d’1 del migdia a la 
plaça Vella; C.U.L. Col·lecció d’Universos 
Latens, a les 6 de la tarda a l’Espai.

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ FESTA 
MAJOR. PRESENTACIÓ “El pas de Joan 
Tomàs pel Lluçanès. Recollint Cançons” 
de Joan Tomàs i Parés (folklorista) a càr-
rec de Liliana Tomàs; a les 11 del matí al 
Local Social. TEATRE “Cabaret d’humor i 
desamor” amb Cia. Nolan & Burton; a les 
6 de la tarda al Local Social.

SANT MARTÍ D’ALBARS_ ACTES PER LA 
MARATÓ DE TV3. Concert d’alumnes de 
l’Emal, Xerrada a càrrec del mege Jo-
aquim Delgadillo, Dinar popular i rifa 
popular. A partir de les 12 del migdia al 
local social de La Blava.

 DIMARTS 13 DE DESEMBRE 

OLOST_ TALLER DE CUINA saludable de 
Nadal. A partir de 2/4 de 5 de la tarda a 
l’Espai Activa’t.
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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



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

2 dv OLOST YLLA-CATALÀ

3 ds F. TANYÀ - VIC TANYÀ

4 dg F. VILAPLANA - VIC VILAPLANA

5 dl ST. BARTOMEU ALIBERCH

6 dt F. BARNOLAS - VIC BARNOLAS

7 dc PRATS TERRICABRAS

8 dj F. FARGAS - VIC FARGAS

9 dv OLOST ARUMÍ

10 ds F. URGELL - VIC URGELL

11 dg F. EURAS - VIC EURAS

12 dl ST. BARTOMEU VILAPLANA

13 dt OLOST ATLÀNTIDA

14 dc PRATS AUSA

15 dj ST. BARTOMEU POU

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

EL RACÓ DE LA FEINA

BUSCO FEINA OFEREIXO FEINA

> 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)

> TERAPEUTA OCUPACIO-
NAL a residència d´avis de 
Sant Boi de Lluçanès. Jor-
nada complerta, no subs-
titució. T.: 687 08 30 81 
(R536/09)

> Dona de Prats s’ofe-
reix per NETEJAR CASES  
(només a Prats de Llu-
çanès).  T.: 603 62 99 13 
(R535/01)

> 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)

> Noia busca feina no-
més als matins; per cuidar 
nens; acompanyar-los a 
l’escola..., o cuidar gent 
gran només de Prats de 
Lluçanès. T.: 610 39 93 23 
(R538/02)

> Noia de Prats de Lluça-
nès de 25 anys s’ofereix 
per NETEJADORA o CUI-
DADORA. T.: 613 632 184 
(R538/03)

ENCANTS

ES VEN

 »ES VEN sofà amb vance ( sofà ra-
coner) 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)

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

 »TEULES ANTIGUES fetes a mà. 200 
unitats. T.: 696 12 28 59 (R537/01)

 »Dos ENGRASSADORS amb “pitorro”. 

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

Publicitat LaRella!
Si et vols anunciar a les pàgines de la revista,

posa’t en contacte amb nosaltres a: 

comunicaciolarella@gmail.com

T.: 696 12 28 59 (R537/02)

 »BUFADOR d’un cavall i mig de po-
tència per inflar rodes. T.: 696 12 28 
59 (R537/03)

 »  FUNDA D’IPHONE 13 per estrenar. 
T.: 639 00 43 26 (R537/04)

 »DOS LLITS, un es de 2m*0’90m i 
un altre que es pot posar a sota de 
1’90m*0’90m. Estructura de quali-
tat i en bon estat, preu a convenir. 
T.: 630 18 45 13 Montse. (R538/01)

 »2 CADIRES SALVA ESCALES, estan 
en perfecte estat pel seu poc ús. T.: 
618 21 49 64 (R538/04)
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EL TEMPS 

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 16 al 29 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

16 17.1 7.2 0.0 15.0 7.8 0.0 14.4 9.1 0.0 18.0 7.0 0.0 13.3 7.1 0.0
17 19.7 6.3 0.0 18.2 6.9 0.0 17.5 7.4 0.0 18.2 6.7 0.0 17.5 6.9 1.6
18 12.1 2.9 0.2 10.5 4.1 0.0 10.3 5.3 0.2 12.3 2.5 Inp. 10.6 5.2 0.2
19 12.4 -1.2 0.0 11.5 0.1 0.0 10.3 1.4 0.0 12.8 6.7 0.0 10.8 1.8 0.0
20 13.3 -4.8 0.2 12.4 -2.8 0.0 11.8 -1.4 0.0 12.4 -6.0 0.0 12.2 -1.8 0.0
21 10.0 2.2 6.2 9.3 3.0 5.8 8.9 4.4 12.8 12.0 2.0 5.5 8.9 3.9 11.4
22 10.5 0.9 0.2 9.6 1.1 0.0 9.1 1.2 0.0 11.0 1.8 0.0 10.1 0.6 0.2
23 17.2 -0.5 0.2 16.5 0.7 0.0 15.2 1.6 0.0 16.7 0.8 0.0 15.5 1.6 0.0
24 15.1 1.0 0.2 14.0 1.8 0.0 13.0 4.6 0.2 15.2 0.6 0.0 12.9 4.5 0.0
25 15.7 1.6 5.6 14.0 2.3 8.0 14.1 3.8 2.8 15.2 6.3 0.3 13.6 4.1 3.4
26 11.7 -0.8 0.4 12.2 0.7 0.0 12.8 2.3 0.0 10.2 -2.0 0.0 13.7 1.8 0.2
27 13.9 -2.0 0.0 13.3 0.4 0.0 12.2 3.6 0.0 12.1 -3.2 0.0 12.6 4.0 0.0
28 10.5 0.2 1.6 11.1 2.0 1.8 10.8 3.2 0.2 10.0 5.0 2.5 12.4 2.7 1.4
29 11.7 -0.9 0.2 10.6 0.4 0.0 9.2 1.5 0.2 10.3 -2.4 0.0 8.3 1.3 0.2

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

OLOST_ 17 de novembre 19.7

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ_ 20 de novembre - 6.0

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 15.0

PRATS 15.6

SANT BOI 16.4

ORISTÀ 8.3

ALPENS 18.6

INGREDIENTS

EL RECEPTARI de @Cookissim

Popets de roca amb ceba
PAS A PAS
Tallar les cebes i els alls a ju-

liana. 
Posar oli d’OVE en una cassola. 

Fer suar la ceba i els alls junta-
ment amb el llorer i el bitxo a la 
cassola. Salpebrar al gust. Coure 
a foc baix durant 2 hores fins que 
la ceba quedi ben rossa. 

Netejar els pops amb aigua i 
sal. Saltejar els pops a foc fort 
en una paella amb un raig d’oli 
fins que quedin rossos.  Afegir el 
vi o cava a la paella i deixar que 
s’evapori l’alcohol. Incorporar els 
pops a la cassola amb la ceba. 
Apujar el foc i afegir els gots de 
fumet de peix. 

Deixar fer el xup-xup uns 30 
minuts a foc mig. Picar un gra-
pat petit d’avellanes, ametlles i 

julivert. Coure durant 10 minuts 
més. Afegir fumet si es vol més 
sucós. 

Deixar reposar els popets com 
a mínim dues hores abans de 
menjar-los. 

EL PRODUCTE
Els popets, que són molt apre-

ciats a Catalunya, es diferencien 
del pop comú per la seva mida 
més petita, el seu color blanqui-
nós amb tons ataronjats i el seu 
cap proporcionalment més gran. 
Segons sigui la mida dels pops és 
aconsellable congelar-los prèvia-
ment durant un mínim de 48h i 
després descongelar-los a poc a 
poc per afavorir el trencament de 
les seves fibres i que resultin més 
tous. En la major part de recep-

 »10-15 popets de roca
 »un got de vi blanc o cava
 »4 o 5 cebes de Figueres
 »grans d’all
 »1 bitxo fresc
 » sal
 »pebre negre
 »2 fulles de llorer
 »oli d’oliva verge extra
 » julivert
 »2 o 3 gots de fumet de peix
 »avellanes, ametlles

El Pirineu nevat, els arbres en plena tardor i els dos campanars d’Olost, 
ahir 30 de novembre. // F: EMILI VILAMALA

Boira a la plana de Vic des de bon matí fins a migdia, ahir 30 de novembre 
des de Sant Bartomeu del Grau.// F: EMILI VILAMALA

tes de popets aquests es couen 
combinats amb verdures com la 
carxofa, la ceba o els pèsols que 
en potencien el seu sabor. Si són 
prou petits també els podem fer a 
la planxa i els amanirem amb oli 
d’oliva, element bàsic de la dieta 
mediterrània.// STV

Sovint, en 
la senzillesa 

hi rau la 
importància 

d’un tot




