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L’espectacle de Joan Català va aconseguir convertir un element fred com el ferro en un joc on amagar-se, enfilar-se, sentir, compartir i crear.//F: EVA FREIXA

L’Itineràncies es deixa sentir
El festival de teatre al carrer ha coincidit amb la fira de Santa Llúcia
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Joan Salamaña, cap de 
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Els actes de Festa Major de Santa Eulàlia van 
començar dimarts amb el Karaoke Infantil per 
als més petits del poble. Dijous al vespre es va 
celebrar la Taverna Basca; tot seguit i amb la 
panxa plena, el veïnat va poder gaudir i ballar 
amb la música tradicional dels Rustik’s de Vall-
cebre. L’endemà es va disputar el campionat de 
botifarra que es va allargar fins a l’hora de so-
par on més de 120 persones van poder xalar del 
menú de Bon Profit Paelles.

Dissabte 10, dia de la patrona, es va començar 
la jornada amb l’esmorzar popular, on la cana-
lla agafava força per jugar a estirar la corda i 
els més grans s’afanyaven a menjar per no fer 
tard a la missa en honor a Santa Eulàlia. Segui-
dament, els més petits del poble van guarnir-se 
per ballar les tradicionals dansetes que van do-
nar pas al concert de la pradenca Mar Pujol. A 
la tarda, la passejada gegantera va omplir els 
carrers del poble i els concerts d’Incendi i Sicuta 
van tancar la Nit Jove al Local Social.

Diumenge va tenir lloc la presentació de l’ex-
posició “El pas de Joan Tomàs pel Lluçanès” a 
càrrec de Liana Tomàs, néta del mestre folklo-
rista, que va explicar la missió de recerca que el 
músic va dur a terme a Santa Eulàlia i al Lluça-
nès per encàrrec de l’Obra del Cançoner Popular 
de Catalunya.// NSM

L’ÀLBUM

El passat diumenge va tenir lloc a Prats de 
Lluçanès la fira de Santa Llúcia. Aquesta és 
una fira de tradició centenària que se cele-
bra cada any el diumenge més proper al 13 
de desembre. La temàtica central de la fira 
està dedicada a l’agricultura i a la ramade-
ria, i té com a objectiu potenciar la pagesia, 
la tradició i el territori. Dins el marc de la 
Fira, el divendres de la mateixa setmana, es 
va celebrar una jornada tècnica, aquesta ve-
gada, centrada en el repte de l’aigua pel futur 
agrari immediat del Lluçanès.

A primera hora del matí de diumenge, fi-
raires, artesans, i comerciants muntaven les 
parades que donarien forma a la Fira fins 
ben entrat el migdia. Al passeig Lluçanès, hi 
havia una zona on també havien muntat pa-
rades les entitats del poble. Les parades situ-
ades al carrers del centre del poble conduïen 
fins a la Roca Xica; on va tenir lloc l’esmorzar 
popular i la mostra de bestiar equí, oví, boví 
i aviram i la mostra de maquinària agrícola. 
Veïns i visitants també van poder gaudir les 
passejades per la fira amb carro, les demos-
tracions d’escultures de fusta, la demostració 
de ferrar cavalls i les tres propostes d’arts es-
cèniques emmarcades en la catorzena edició 
del Festival Itineràncies. // NSM

Pagesia, territori i cultura 
a la fira de Santa Llúcia

Brases per coure l’esmorzar popular.// 
F.: AJ PRATS

Exposició de bestiar.// 
F.: AJ PRATS

Santa Eulàlia celebra la 
Festa Major d’hivern

Concert de Mar Pujol.//
F: @COMISSIO_SEPO

La passejada gegantera.// 
F: @COMISSIO_SEPO

Jornada tècnica a l’Espai, el divendres.//
F.: AJ PRATS

Parades a la plaça de l’Església.// 
F.: AJ PRATS

Disputat campionat de Botifarra.// 
F: @COMISSIO_SEPO

Estirada de corda popular amb petits i grans.//
F: @COMISSIO_SEPO
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NOTÍCIESNOTÍCIES

Oristà afegeix 24 
barraques de pedra 
seca al seu inventari 

L’Ajuntament d’Oristà ha actualitzat el seu Mapa 
de patrimoni cultural, posant al dia la informació 
de les més de quaranta barraques de pedra seca que 
podem trobar dins el terreny municipal.

Les tasques d’actualització de l’inventari de les 
barraques d’Oristà i la introducció dels canvis al 
Mapa de patrimoni cultural del municipi, es van 
començar a fer durant el confinament. Un grup de 
persones es van organitzar per sortir a fer passeja-
des pel municipi amb l’objectiu de cercar barraques 
de vinya i, amb el suport de l’Oficina de Patrimo-
ni Cultural de la Diputació de Barcelona, van anar 
introduint els canvis de les barraques presents en 
el mapa. També van inventariar-ne de noves que 
encara no hi sortien.

La presentació del resultat final es va fer el pas-
sat dissabte 3 de desembre, dins el marc de la 1a 
Jornada de Pedra Seca d’Oristà. La jornada, que va 
presidir l’alcalde del municipi, Marc Sucarrats, va 
començar al matí amb tres ponències: la primera, 
entorn la gestió del patrimoni de pedra seca, a càr-
rec de Maria Aigua Cortés Elia, tècnica de patri-
moni cultural de la Diputació. La segona va anar a 
càrrec del grup de recerca “Bombolla caminadora” 
que van dur a terme les tasques per inventariar el 
patrimoni de cabanes de pedra seca durant el con-
finament. I la tercera, a càrrec de Jordi Guillamot, 
del grup de pedra seca de Ballestar (Sant Llorenç 
Savall), va versar entorn la reconstrucció i el man-
teniment de les construccions de pedra seca.

Acabades les ponències, els participants van po-
der gaudir d’una visita guiada a dues de les caba-
nes i d’una mostra fotogràfica de les 41 barraques 
inventariades del municipi. Seguidament, un dinar 
popular va cloure l’acte.

La informació recollida en el mapa es pot consul-
tar a la web de patrimoni cultural de la Diputació 
de Barcelona, on també hi ha la informació dels més 
de 210 municipis de la província que també han in-
ventariat el seu patrimoni cultural.//

PATRIMONI

SUCCESSOS

El passat dissabte 10 de de-
sembre es va desallotjar un acte 
musical no planificat per ningú 
del territori dins del terme de 
Sant Martí d’Albars. La festa 
havia començat el divendres al 
vespre, agrupava unes 140 per-
sones, i estava organitzada per 
gent provinent de les terres gi-
ronines i també gent provinent 
de França. El desallotjament es 
va fer de manera tranquil·la, 
després que el pagès afectat per 
la festa, que es desenvolupava 
en terreny agrícola, avisés als 
Mossos d’Esquadra; ell desco-
neixia completament aquest ti-
pus d’acte. La festa constava de 
multitud d’altaveus de gran po-
tència, que van provocar perple-

El pressupost inicial aprovat pel 
ple de l’Ajuntament de Sant Boi 
de Lluçanès, el passat novembre, 
és d’1.204.318,86 €. Això represen-
ta un increment del 65% respecte 
al pressupost aprovat inicialment 
el 2022, que era de 727.638,40 €. 
Tanmateix, és comú que, a me-
sura que l’any avança, els ajun-
taments facin modificacions de 
crèdit en funció de les subvencions 
que van rebent. Aquest fet modi-
fica substancialment el pressupost 
inicialment aprovat. En el cas 
de Sant Boi el pressupost total, 
a falta d’acabar el desembre, és 
d’1.136.784,66 €, el que represen-
ta un augment del 56% respecte a 
l’aprovat inicialment. Aquest in-
crement de pressupost està lligat 
a les inversions que l’Ajuntament 
ha fet al llarg de l’any, com la 
instal·lació de plaques fotovoltai-

xitat entre els veïns de Perafita 
i Sant Martí. Els Mossos d’Es-
quadra van enviar un dispositiu 
de dos furgons i un cotxe pa-
trulla. Els antiavalots van ac-
tuar de forma no violenta i van 
permetre que la gent evacués 
la zona plàcidament. En el mo-
ment de l’evacuació hi va haver 

ques a l’Ajuntament, la millora de 
la vialitat de diferents carrers o els 
tancaments del pavelló.

El pressupost per aquest 2023, 
un dels capítols que experimenta 
un major increment és el d’inver-
sions reals, que passa dels 40 mil 
euros als més de 400 mil. Aquest 
increment s’explica per les sub-
vencions que el consistori ha rebut 
per part de la Diputació de Barce-
lona i la Generalitat de Catalunya, 
i també al crèdit. Les principals 
inversions previstes són la instal-
lació de plaques fotovoltaiques 
al sostre del pavelló, dotada amb 

SANT MARTÍ D’ALBARS
Per_ Roger Torrents Boy

SANT BOI DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Sant Boi reformarà el Pg. del Lluçanès i 
instal·larà plaques solars al pavelló

Rave entre Perafita i Sant Martí d’Albars

problemes a causa del fang que 
hi havia al camí, cosa que va 
provocar que alguns d’aquells 
que van anar de festa no po-
guessin anar-se’n fàcilment. Es 
desconeix el motiu pel qual van 
fer la festa en aquestes contra-
des, segurament esperaven tro-
bar la pau.//

una partida de 185.731,16 €. El 
projecte preveu una instal·lació de 
130 kW, que anirà acompanyada 
de l’impuls d’una futura comuni-
tat energètica a Sant Boi. Aquest 
projecte s’inclou dins el Pla d’Acció 
Energètica Sostenible del munici-
pi, que preveu reduir les emissions 
un 55% el 2030. L’altra gran inver-
sió del consistori santboienc és per 
continuar el procés de reforma del 
Passeig Lluçanès, que té un pres-
supost destinat de 166.967,40 € i 
la creació d’un punt de recàrrega 
per vehicles elèctrics, a la que hi 
han destinat 16.095,77 €.//

Els altaveus desplegats al camp en el moment del desallotjament.//

Els Mossos van desallotjar la festa de manera tranquil·la

El pressupost inicial pel 2023 és d’1,2 milions d’euros

Vista del passeig Lluçanès actualment.//
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Ja ho diuen, que el món és ple de contra-
diccions. Des que estem en plena època de 
Nadal –que ja fa força dies– en tinc una 
que no sé massa com resoldre. Vaig al gra. 
Els llums de Nadal. En ple canvi climàtic 
i en crisi energètica, penso que no podem 
malbaratar recursos i que no seria neces-
sari instal·lar i tenir encesos uns llums 
que, al cap i a la fi, tenen només una finali-
tat estètica. Però per altra, són un atractiu 
important. Bé, a mi m’agraden, fan caliu, 
transmeten màgia, il·lusió... I no dec ser 
l’única. Últimament, per les xarxes socials 
em faig un fart de veure fotos de llums de 
Nadal, també de l’estranger. Vosaltres no 
heu anat a cap ciutat en aquestes dates per 
passejar i veure els llums de Nadal? Una 
servidora sí que ho ha fet. Ho confesso. En 
el meu cas, però, només han estat ciutats 
“de proximitat”. Vic, Manresa, Barcelona...

La meva contradicció no acaba aquí. Per-
què sí, els llums de Nadal són un recurs 
totalment prescindible tenint en compte el 
moment actual. Hi ha municipis que han 
escurçat l’horari d’obertura, altres que 
n’han instal·lat menys. Tot, per reduir cos-
tos. També els poblets del Lluçanès, que 
no podran competir mai en llums de Na-
dal amb les ciutats, s’han estret el cinturó. 
Però amb això ja ho solucionem tot? Si no 
instal·lem llums de Nadal o els reduïm a 
la mínima expressió capgirarem la situació 
del canvi climàtic i la crisi energètica? No 
cal que us digui la resposta, oi?

És com reciclar. És evident que ho hem 
de fer i que tothom ha de posar el seu pe-
tit granet de sorra per tenir un món més 
mediambientalment sostenible. Però, per 
altra banda, el comerç digital va en aug-
ment, amb el que suposa d’increment 
de costos pel que fa al transport i també 
d’empaquetatge. Si ho comptem tot, no ens 
sortiria més econòmic anar a comprar a la 
botiga del poble o, si m’insistiu, a la ciutat 
més propera?

És evident que les accions individuals són 
molt importants. Hem d’apagar els llums 
a casa quan no els necessitem, utilitzar el 
mínim d’aigua per dutxar-nos, separar els 
residus i... segur que la llista és més llarga. 
Però també estic segura que amb això no 
n’hi ha prou. Si com a societat no fem res 
més, difícilment revertirem aquesta situa-
ció. Llavors, què hem de fer? De moment, 
no tinc resposta. Suposo que hem d’esperar 
que algú faci alguna cosa més que ajudi a 
preservar el nostre planeta i a deixar un 
món millor a les generacions futures.//

Anna 
GORCHS FONT

Contradiccions 
nadalenques

LA COLUMNA

La sala polivalent de Prats va 
acollir, el passat 3 i 4 de desembre, 
la presentació de Llet amb por. 
Aquest nou projecte del col·lectiu 
Gaudir d’Art ha demostrat, de 
nou, com és d’important recuperar 
la memòria, especialment la de les 
persones que no solen tenir veu. 
Els dos passes van aconseguir om-
plir les butaques de la polivalent, 
gent vinguda d’arreu de la comar-
ca que no va deixar escapar l’opor-
tunitat de veure les dues úniques 
funcions d’aquesta peça. 

Llet amb por és un viatge per 
la memòria que comencem a per-
dre. Un exercici on les 22 dones 
que van pujar a dalt l’escenari de 
la polivalent de Prats i la seva di-
rectora, Veronica Monzón, van sa-
ber transmetre el record col·lectiu 
d’una guerra i postguerra, que 
cada cop som més qui no les vam 
viure. 

Aquesta peça teatral, que el col-
lectiu Gaudir d’Art ha qualificat de 
laboratori, ha sabut explicar amb 
imatges molt senzilles, la cruesa 
de la postguerra espanyola: uns 
fulls de diari, unes sabates i una 
mica de terra, unes gallines que no 
planten cara al gall, unes mitges 
i un tros de pa. I per tancar-ho, 

una bonica cançó, d’aquelles que 
et posa pell de gallina, creada per 
les artistes Mar Pujol i Sofia Páez, 
expressament per l’ocasió. 

La por de parlar, que mica en 
mica es va perdent, ha deixat un 
gran buit a moltes famílies, i de 
retruc a les generacions posteri-
ors. Les ganes de saber d’on venim 
i el perquè de molts silencis són el 
punt de partida de Llet amb por: 
el viatge de la protagonista per 
descobrir la seva història. Una 
història, la de tots, amb pors i vi-
olència, però també una història 
de resistència i de suport mutu 
entre el veïnat, com quan una ve-

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Llet amb por per recuperar la memòria

ïna necessitava aigua, tots corrien 
a ajudar-la perquè aquest era el 
codi. Llet amb por explica el record 
d’allò viscut amb veu de dona, per-
què les guerres i postguerres no es 
viuen igual si ets dona. 

I, tot i que a ulls d’algú que no 
ho va viure pot costar d’entendre, 
Llet amb por és sobretot una his-
tòria de quotidianitat: de pors, 
d’assassinats i de resistència, però 
també de portar l’esmorzar al 
camp, d’espigar blat de moro, de 
resar el rosari, de fer-se compreses 
amb fulles de blat de moro i de, 
malgrat tot, no perdre les ganes 
de ballar.//

Les actrius saludant al final de l’actuació.// F: JORDI BATRIU

CULTURA
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activa la patrulla que estigui més 
a prop. On està la patrulla que es-
tigui més a prop? Depèn. Pot ser a 
la C-62 a la rotonda de Font Freda 
fent un control, potser és a Olost, 
o a Sant Bartomeu o Sant Boi o on 
sigui. És a dir, nosaltres tenim re-
partides les patrulles territorial-
ment per tota la comarca d’Osona 
i s’activa la patrulla més propera. 
També depèn de la disponibilitat 
de les patrulles, perquè potser to-
tes estan realitzant serveis o co-
brint incidents.

DARRERAMENT, HAN SORGIT 
GRUPS D’ALERTA VEÏNALS QUE 
S’HAN CREAT DAVANT LA SENSA-
CIÓ D’INSEGURETAT. SÓN UNA 
BONA EINA?

No. De la seguretat ja ens en-
carreguem nosaltres. Aquests 
grups són un risc. Encara recordo, 
a principis del 2020, durant aquell 
increment de fets que estàvem 
parlant, es va traspassar una in-
formació en un grup d’aquests que 
apuntava un cotxe blanc a Oristà. 
Es va apedregar literalment un 
vehicle que marxava del municipi 
i resulta que era un senyor que es-
tava fent obres al poble i que era 
de Balenyà.

La seguretat és a les nostres 
mans i el que ha de fer la gent és 
trucar ràpidament al 112 davant 
de qualsevol sospita i venim.

DES DEL JUNY S’HA INICIAT EL 
SERVEI DE RECOLLIDA DE DENÚN-
CIES QUINZENALMENT A PRATS. 
QUINA VALORACIÓ EN FEU?

Bé, estem satisfets. Tenim una 
mitjana de tres visites cada vega-
da que venim. De fet, és el nombre 
de visites que ens permet el temps 
del servei.

La voluntat d’aquesta oficina és 
la d’apropar-nos una mica, dins el 
marge de millora que teníem pel 
que fa a la recollida de denúncies, 
a la ciutadania. Aquí al Lluçanès, 
doncs, hem avançat una miqueta i 
hem iniciat la línia del que es vol 
fer, tot i que no amb la intensitat 
que voldríem. És a dir, ara mateix 
estem venint dos cops al mes, el 
primer i tercer dimarts de cada 
mes, i ens repartim el matí entre 
Prats i Sant Quirze de Besora. És 
insuficient, i la voluntat és de mi-
llorar-ho, però abans d’agafar un 
compromís més gran, el que hem 
de fer és valorar si el podem as-
sumir, i quan es pugui, fer-ho ben 
fet.

Sí que hem notat que hi ha 
molta gent de Prats que sí que 

L’ENTREVISTA

“Fa un any que el Consorci té el nostre projecte per 
instal·lar videovigilància als accessos de la comarca”

EN ELS DARRERS ANYS HI HA LA 
PERCEPCIÓ QUE, QUAN ELS DIES 
ES FAN MÉS CURTS, AUGMENTEN 
ELS ROBATORIS AL LLUÇANÈS. HO 
HEU DETECTAT?

No és un tema exclusiu del Llu-
çanès, però és veritat que any rere 
any, hem detectat un increment 
de robatoris d’una tipologia con-
creta. Són entre les 6 i les 9 del 
vespre, aprofitant que hi ha mol-
ta gent que encara no és a casa. 
Habitualment, són en habitatges 
unifamiliars, entrant pel jardí, 
per escalament o forçant algun 
tipus de porta. Normalment sos-
treuen joies i diners.

Aquest any vam començar a 
fer tasques preventives abans del 
canvi d’hora, és a dir, fent controls 
i incrementant d’una forma subs-
tancial els patrullatges en zones 
concretes, sigui uniformats o de 
paisà.

Quan vaig arribar a la comarca, 
a principis del 2020, abans que 
la Covid ho aturés tot, vaig tenir 
l’oportunitat de fer alguna reunió 
en alguns municipis de la comar-
ca del Lluçanès que havien patit 
algun d’aquests episodis. Aquest 
any hem tornat a tenir incidèn-
cia. Però no estem com estàvem 
el 2018 i 2019. Aquest mes de no-
vembre hem tingut alguns episo-
dis a Prats, a Olost, a Sant Barto-
meu o a Oristà.

Pel que fa als robatoris, per 
tant, sí que hi ha un increment en 
aquestes èpoques de l’any, des de 
l’octubre fins a març.

QUI CREIEU QUE FA AQUESTS 
ROBATORIS?

Hem de diferenciar dues tipo-
logies de fets. Per una banda, 
els provocats per grups més es-
pecialitzats, que sabem que van 
promoure els episodis del 2018 i 
el 2019, i que han vingut també 
aquest any, tot i que amb mol-
ta menys intensitat que en anys 
anteriors. Són grups organitzats 
perquè veiem alguna seqüència 
que ens fa pensar això i pel seu 
modus operandi. Quan nosaltres 
pressionem els municipis del sud 
de la comarca d’Osona amb més 
efectius, provoquem un desplaça-
ment d’aquesta delinqüència i a 
vegades se’ns desplaça a la zona 
del Lluçanès.

Però pot haver-hi un altre tipus 
de fets, que no atribuïm a aquests 

grups, i que podria estar relacio-
nat amb delinqüència més local. 
Són d’una tipologia diferent, per 
la manera de fer i pels efectes que 
han sostret. Tenim una investiga-
ció oberta, vam detenir unes per-
sones amb connexió a Sant Barto-
meu del Grau, per haver fet algun 
robatori a la benzinera d’Olost, 
a un centre d’estètica de Prats i 
d’algun fet més que va passar a 
Vic.

QUINA ESTRATÈGIA APLIQUEU 
PER EVITAR ROBATORIS AL LLU-
ÇANÈS?

El Lluçanès és una zona com-
plexa en l’àmbit de mobilitat per 
protegir-la, però hi som. Les acci-
ons que fem a escala preventiva 
són poc visibles a l’interior dels 
municipis, perquè no hem de solu-
cionar un problema concret a un 
lloc, sinó que fem una prevenció 
que inclou diferents municipis. 
Per tant, realitzem un tipus d’ac-
tivitat preventiva basada molt en 
el control en les vies principals. 
Això fa que se’ns vegi poc a dins 
dels pobles mateixos.

S’ACABEN RESOLENT ELS CA-
SOS DELS ROBATORIS?

Des del cos dels Mossos d’Es-
quadra fem dos tipus d’actuaci-
ons. Desarticular els grups orga-
nitzats són tasques d’investigació 
d’unitats centrals dels Mossos 
d’Esquadra. Per tant, es tracta de 
realitzar investigacions, fer segui-
ments, poder relacionar aquestes 
persones amb fets delictius i, si 
s’escau, que se’n vagin a presó.

I per part nostra, el que ens toca 
a les comarques, és treballar de 
forma preventiva i molt més local.

DAVANT D’UN AVÍS, COM S’AC-
TUA?

Sempre es va ràpidament al 
domicili per atendre les víctimes 
i per recollir tota la informació ne-
cessària. Simultàniament també, 
a part d’anar directament al do-
micili, activem la resta de patru-
lles per fer tancaments, si fa falta, 
i per desplaçar-nos a llocs estratè-
gics depenent d’on hagin passat.

QUANT TEMPS TARDEU A ARRI-
BAR AL LLUÇANÈS?

Ens activem immediatament, 
però nosaltres no som els bom-
bers. És a dir, quan truques als 
bombers, ells estan al parc i sur-
ten des d’aquell punt. Nosaltres 
no som a comissaria i quan rebem 
un avís, la sala de comandament 

“Basem 
l’activitat 

preventiva 
en el control 
en les vies 
principals. 
Això fa que 
se’ns vegi 
poc a dins 

dels pobles”

“Estem 
satisfets per 
l’oficina de 
Prats. La 

voluntat era 
acostar un 
servei a la 

ciutadania”

“Les noves 
promocions 
de Mossos 
d’Esquadra 

ens han 
permès 

recuperar i 
ampliar uns 

nivells de 
cobertura 

acceptables”

“Aquest 
any hem 

tornat a tenir 
incidència 

de robatoris, 
però no 

estem com 
estàvem el 

2018 i 2019”

venen a presentar denúncies, 
però trobem a faltar una mica la 
resta de la gent del territori. Veu-
rem quines mesures prenem o si 
ha faltat explicar-ho millor. Els 
ajuntaments ho han de tenir en 
els plafons municipals i mirar, en-
tre tots, de recordar a la gent que 
existeix aquest servei, que poden 
anar a Sant Quirze i que poden 
anar a Prats. No és obligatori de-
manar cita prèvia a través dels 
ajuntaments, però millor si es fa.

QUAN ES PARLAVA DEL PRO-
JECTE S’ANOMENAVA OFICINA DE 
PROXIMITAT, PERÒ HA ACABAT 
SENT UN PUNT DE RECOLLIDA DE 
DENÚNCIES. AIXÒ FA QUE AQUES-
TA OFICINA NO AFEGEIX-HI CAP 
EFECTIU AL LLUÇANÈS NI MÉS 
PATRULLATGE.

Serveix per prestar un millor 
servei d’atenció, recollida de de-
núncies i ja està. Aquesta era la 
nostra voluntat.

Des del territori hem de pensar: 
la gent vol que hi hagi més gent 
tancada dins d’una oficina nova o 
que hi hagi més gent patrullant 
pel carrer? Per tant, el que hem 
de reclamar és que tinguem pa-
trulles patrullant pel carrer. No 
sé si això va lligat amb el fet de 
tenir directament una oficina.

La nostra voluntat és garantir 
poder disposar d’una dotació que 
ens cobreixi el Lluçanès el màxim 
temps possible. Ara tenim el grup 
de proximitat que ens ho garan-
teix, però m’agradaria que ens 
garantís una mica més poder te-
nir més presència. El grup de pro-
ximitat fa un servei de qualitat. 
La majoria d’incidències que hi 
ha al Lluçanès no són delictives. 
Així, aquest grup garanteix una 
presència al territori, per resoldre 
qüestions més aviat de tipus no 
delictiu, intervé molt en la medi-
ació,... És a dir, fa una resolució 
de problemàtiques no associades 
al delicte.

La voluntat del nou servei era 
millorar la recollida de denúncies, 
perquè som conscients que heu 
de baixar fins a Vic per presentar 
una denúncia, i ara teniu una al-
tra opció.

PRECISAMENT, EL 2020, ELS 
ALCALDES DEL LLUÇANÈS VAN 
FER UNA CARTA EN QUÈ DENUN-
CIAVEN QUE “S’HA VIST I PER-
CEBUT UNA DISMINUCIÓ DELS 
EFECTIUS DE PROXIMITAT I DE 
PATRULLATGE”, I LAMENTEN QUE 
AIXÒ “EMPITJORI LA GARAN-

LLUÇANÈS
Per_ Pol Asensi Turigas

Entrevista Joan Salamaña és el cap de l’Àrea Bàsica Policial d’Osona des del 2020
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L’ENTREVISTA

El Lluçanès és una 
comarca molt tranquil·la. 

La ràtio de delictes és 
baixíssima i tenen una 

resolució altíssima

L’inspector Joan Salamaña, el passat dimecres, a Prats.// F: PAT

TIA DEL DRET A LA SEGURETAT”. 
S’HA REVERTIT?

Sí que hi va haver una sèrie 
d’anys que no hi va haver promo-
ció de nous efectius ni, per tant, 
increment de dotació a les co-
missaries. És més, perdíem gent 
perquè hi havia jubilacions o gent 
que entrava en segones activitats. 
Actualment, des de fa tres anys 
hem tingut dues promocions de 
gent nova i ara tenim una terce-
ra promoció en pràctiques. Com a 
resultat, ara, estem un altre cop 
amb uns números molt accepta-
bles i en increment. A més, al ge-
ner torna a entrar una altra pro-
moció a l’Escola de Policia, i, per 
tant, un nou increment d’efectius.

COM TREBALLA EL GRUP DE 
PROXIMITAT?

Cada binomi té un grup de mu-
nicipis assignat. És com una poli-
cia local a temps parcial d’aquests 
llocs. Hi ha un binomi que té as-
signat el Lluçanès. Tenen les se-
ves persones i llocs de referència 
i s’encarreguen de garantir el pa-
trullatge en aquestes zones. Tam-
bé, de resoldre possibles incidèn-
cies. Si no ho poden assumir ells, 
llavors ens ho comenten a nosal-
tres i mirem si articulem algun 
altre dels elements que puguem 
tenir la comissaria per donar-hi 
resposta.

DES DE DETERMINATS MUNICI-
PIS DEMANEN LA INSTAL·LACIÓ 
DE CÀMERES ALS ACCESSOS DELS 
POBLES.

Fa una mica més d’un any vam 
redactar i entregar un projecte al 
Consorci del Lluçanès. Són ells 
qui l’han d’exectuar ara, posant-se 
d’acord els diferents ajuntaments. 

 El projecte que vam fer no es 
contempla des d’una perspectiva 
local, sinó des d’una perspectiva 
del Lluçanès. Ens va semblar que 
tenia més coherència i que era 
més eficient, tenint en compte la 
despesa, instal·lar les càmeres al 
perímetre de la comarca.

COM FUNCIONARIEN? QUI TIN-
DRIA ACCÉS A LES IMATGES? SÓN 
UNA EINA ÚTIL?

Els municipis on hi ha policia lo-
cal, aquest cos policial hi instal·la 
les càmeres. En els municipis on 
no n’hi ha, les hi posa l’Ajunta-
ment, però els titulars de les imat-
ges i els que les fem servir som 
nosaltres. Hem de tenir clar que 
són videocàmeres policials, i, per 
tant, només hi té accés la policia.

És una bona eina, però només 
és una eina més. Igual com és 
una bona eina tenir una alarma a 
casa, però això no garanteix que 
no entrin a robar. Les càmeres, 
doncs, ens poden donar avisos i 
ens poden servir per fer investi-
gacions.

A PART DELS ROBATORIS, DE-
TECTEU ALTRES PROBLEMÀTI-

QUES DEL LLUÇANÈS?
El Lluçanès és una comarca 

molt tranquil·la. La ràtio de de-
lictes aquí és baixíssima. Hi ha 
una part de delictes contra el pa-
trimoni, com a tot arreu, però n’hi 
ha pocs. A més, tots els casos són 
amb una resolució altíssima.

EL 2020 UN NOI VA DENUNCIAR 
QUE VA PATIR INSULTS I VEXACI-
ONS DURANT UN DESNONAMENT 
A SANT FELIU SASSERRA EL GE-
NER DE 2019. EN AQUEST CAS, ES 
VA SABER PERQUÈ ES VA PODER 
FER UNA GRAVACIÓ. ELS MOS-
SOS HAN ACTUAT AMB PROU DI-
LIGÈNCIA? S’HAN DEPURAT LES 
RESPONSABILITATS?

Oficialment, Sant Feliu és del 

Bages i això no entra dins la meva 
Àrea Bàsica, però de totes formes, 
penso que nosaltres actuem dili-
gentment, internament i amb la 
Justícia. Jo crec que el jutjat té 
tota la informació que ha dema-
nat. Òbviament, a dins del cos, hi 
ha tolerància zero amb aquests ti-
pus d’actituds.

DES DEL COS DELS MOSSOS 
D’ESQUADRA ES VA INTENTAR TA-
PAR LA IDENTITAT DELS AGENTS 
IMPLICATS DAVANT EL REQUERI-

MENT DE LA JUSTÍCIA. DESPRÉS 
VAN DEMANAR FER LA RONDA DE 
RECONEIXEMENT AMB PASSA-
MUNTANYES, I LA DEFENSA VA 
HAVER DE RENUNCIAR A AQUES-
TA PROVA PERQUÈ JA NO TENIA 
SENTIT. TAMPOC S’HAN APARTAT 
ELS AGENTS DEL COS, TOT I QUE 
EL PARLAMENT HO VA INSTAR.

Crec que eren mossos de l’AR-
RO i ara ja no hi són. Però hem 
d’esperar, com amb la resta de 
persones, que Justícia dicti sen-
tència. Per què se’ns ha de casti-
gar a nosaltres, a diferència de la 
resta de persones? Aquestes per-
sones s’han situat en altres desti-
nacions a l’espera que hi hagi una 
resolució judicial. Nosaltres hem 
d’actuar sempre segons el que 
preveu la llei. Si la societat creu 
que hem d’actuar d’una altra ma-
nera, es canvien les lleis i nosal-
tres actuarem un altre cop segons 
el que prevegi la norma.

JA PER ACABAR, VEUREM MAI 
UNA COMISSARIA DELS MOSSOS 
D’ESQUADRA AL LLUÇANÈS?

Tot i que l’opinió i la perspecti-
va dels efectius policials del terri-
tori es tenen en compte, això ja no 
és cosa meva. Això són decisions 
estratègiques del Departament 
d’Interior. Fet el pla estratègic de 
desplegament inicial dels Mossos, 
ara estem en un segon desplega-
ment, per veure en l’actualitat 
com adeqüem el nostre servei a 
les demandes de la ciutadania. 
Per tant, no sé si acabarà ha-
vent-hi unes dependències aquí o 
no. Potser també és determinant 
el fet de si acaba constituint-se el 
Lluçanès com a comarca.//

L’inspector Joan Salamaña, cap de l’Àrea Bà-
sica Policial d’Osona, destaca que el Lluçanès és 
un territori molt tranquil, on la majoria de fets no 
són delictius i tenen una resolució altíssima. Més 
enllà dels robatoris, però, els Mossos d’Esquadra 
no deixen de perseguir i estar a sobre d’altres pro-
blemàtiques.

Un d’aquests temes és la circulació i el trànsit. 
El cap de l’ABP explica que estan molt pendents, 
sobretot, de la C-62: “Els agents de trànsit estan 
treballant molt amb aquesta via, que per nosal-
tres és una carretera important. Es fan controls 
més sovint i es treballa per evitar la sinistralitat”.

Referent a l’ocupació, l’inspector apunta que a 
la comarca hi ha hagut molt pocs casos i no és un 
tema que els preocupi. Cita un cas de Prats, on 
van haver d’intervenir en una mediació per impa-
gament de lloguer, i diu que en cap cas han estat 
ocupacions que generin problemes de convivència.

Salamaña també destaca que un dels temes que 
els ocupa és la delinqüència relacionada amb les 
drogues. Bàsicament, el tema de la marihuana. 
Salamaña afirma que “no és un tema menor. Al 
darrere hi ha tota una sèrie de grups criminals 
que van agafant terreny”. L’inspector explica que 
ho treballen tant des del punt de vista de les plan-
tacions exteriors com de les interiors. Per exem-
ple, van intervenir en una plantació interior molt 
gran que hi havia a Sant Feliu el passat mes de 
maig.

Pel que fa a la violència masclista, el cap de 
la comissaria de Vic detalla que tenen un grup 
d’atenció a la víctima. Quan arriben avisos, tot i 
que no hi hagi denúncia, es recopila tota la infor-
mació necessària i s’actua d’ofici. I no només s’aca-
ba aquí, sinó que, a part de la víctima, s’acompa-
nya l’entorn que pot requerir algun altre tipus 
d’assistència. Aquesta tasca la treballen transver-
salment amb altres institucions i serveis.// PAT

La C-62, ocupació, drogues 
i violència masclista
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El Lluçanès es bolca, un cop més, amb la Marató
Les activitats organitzades fins ara ja han aconseguit recaptar més de 6.000 € 

Des de finals de novembre i fins 
a mig desembre són molts els ajun-
taments i entitats que organitzen 
activitats per recaptar fons per la 
Marató de TV3. Enguany, aquesta 
està dedicada a les malalties car-
diovasculars congènites.

El gruix de les activitats orga-
nitzades al Lluçanès es va fer el 
passat cap de setmana del 10 i 11 
de desembre. A Sant Boi de Llu-
çanès, el dissabte al migdia es va 
organitzar un vermut solidari a la 
plaça Nova. Tot i la boira que es 
va instal·lar des de primera hora, 
la Plaça va omplir-se de veïns i 
veïnes que, a la vora del foc, van 
gaudir d’un vermut complet. A la 
tarda, al Centre, es va celebrar el 
ja tradicional bingo amb lots de 
productes locals. En total es van 
recaptar un total de 2.492 €.

L’endemà, diumenge 11, van ser 
Sant Martí d’Albars i Sant Feliu 
Sasserra els que van acollir actes 
dedicats a la Marató. A Sant Mar-
tí, la jornada va començar amb un 
concert a càrrec de l’alumnat de 
l’EMAL i tot seguit, al mateix local 
social, el Dr. Joaquim Delgadillo 

va fer una xerrada sobre les ma-
lalties cardiovasculars. En acabat, 
els assistents van poder gaudir 
d’un dinar popular i provar sort 
a la rifa solidària. Entre tots, van 
aconseguir aplegar 1.021 €.

Els santfeliuencs, enguany, van 
recuperar el dinar de Nadal en be-
nefici de la Marató, que no feien 
des d’abans de la pandèmia. Un 
centenar de persones van assistir 
a l’àpat organitzat per diferents 
veïns del poble i la comissió de fes-
tes. En acabat, es va celebrar una 
quina on els premis eren lots de 
productes locals. Tot plegat va per-
metre que es recaptessin 1.500 €.

També hi ha pobles més mati-
ners, com Oristà on el diumenge 
20 de novembre, “Els amics de la 
Marató” van organitzar un esmor-
zar en el marc de la Fira d’Oristà. 

A Perafita, el cap de setmana del 
17 de novembre, van organitzar 
tot un dia d’activitats per recaptar 
fons: esmorzar, caminada popular, 
dinar i bingo, van reunir els pera-
fitencs per una bona causa. A més, 
entre el 12 i el 27 de novembre 
van organitzar un torneig de pàdel 
amb la mateixa finalitat. En total 
van aconseguir recaptar 1.010 €. 

A Sant Bartomeu del Grau, des 
de mig novembre, diferents enti-

tats com l’AFA, el Club Ciclista, 
l’Esplai Marcianet o la Cucafera, 
amb el suport de l’Ajuntament, 
han organitzat diferents activitats 
per recaptar fons com per exemple 
una sessió de cinema, una desfila-
da de moda infantil, la tradicional 
venda de ponsèties o una sessió de 
ioga, entre d’altres. Però els actes 
encara no s’han acabat, aquest di-
vendres hi haurà l’encesa de llums 
i una cantada de nadales, tot 
acompanyat per una xocolatada 
popular per recaptar fons. 

A Prats de Lluçanès, les activi-
tats de per col·laborar amb la Ma-
rató començaran aquest dijous a 
la tarda, amb una xerrada sobre la 
salut cardiovascular, que oferirà el 
Dr. Miquel Casadevall. El dissab-
te 17, les 5 de la tarda continuarà 
amb una xocolatada i, ja al vespre, 
un concert de Nadal a càrrec de la 
Coral Escriny. A Olost, les activi-
tats es faran el mateix dia de la 
Marató, i començaran al matí amb 
una caminada i en acabat, xocola-
ta desfeta per recuperar forces. A 
la tarda, l’alumnat de l’EMAL ofe-
rirà un concert al Casal de la gent 
gran i en acabat, es farà un bingo 
amb productes cedits per comerços 
locals, la fi de festa anirà a càrrec 
de la Coral Noves Veus.//

LLUÇANÈS
Per_ Equip de redacció

El dinar a Sant Martí d’Albars.//F.: AJ SMA

L’Ateneu de Sant Feliu ple en el recuperat acte.//F.: COMISSIÓ SFS

El tradicional bingo de Sant Boi.//F.: NAP

NOTÍCIES
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La Concepció Muns va néixer el 7 de desembre de 
1922, a Cal Fuster, a la Torre. Aquesta setmana pas-
sada, va celebrar els seus cent anys envoltada de fa-
mília i amics. 

Fins a casa seva s’hi van apropar els companys del 
Casal de la gent gran de la Torre, que li van rega-
lar un bonic ram de flors.  L’alcalde d’Oristà, Marc 
Sucarrats, i la primera tinent d’alcalde i regidora de 
Benestar Social, Lina Bruch, també es van acostar a 
casa seva per felicitar-la i fer-li entrega d’un obsequi 
en nom del Consistori i de la medalla commemorativa 
en nom de la Generalitat de Catalunya.

La Concepció del Puig és una apassionada de les 
manualitats, i enguany per segona vegada consecu-
tiva, s’ha associat amb la jove torrenca, Bruna Olega-
rio, per fer i vendre braçalets (respectivament) a les 
diferents fires i mercats de la comarca, i destinar els 
beneficis a la Marató de TV3.// CFU

La Maria Carme i la Dolors, aquest dimarts a l’establiment.//F.: PAT

El 31 de desembre serà l’últim 
dia que, almenys fins ara, el nú-
mero 16 del carrer Berga d’Olost 
tindrà activitat. L’espai, conegut 
com a “Cal Colldeplana” ha si-
gut la seu de “Confeccions Maria 
Carme” el negoci engegat per la 
Maria Carme Pons, i que, des 
de pocs anys després d’obrir, ha 
rebut l’ajuda incondicional de la 
Dolors Ballús. Trenta-cinc anys 
després al capdavant de l’establi-
ment, la Maria Carme es jubila i 
el negoci abaixa la persiana.

“He notat molt com la gent ha 
valorat la nostra feina” assegu-
ra la Maria Carme. De Prats, va 
casar-se amb en Lluís Colldepla-
na – de fet, de la família a qui 
dona nom l’establiment – i va 
començar a treballar a la botiga 
de comestibles que tenien a casa 
seva, que ja rebia el nom de “Cal 
Colldeplana”. Amb l’arribada de 
la canalla, la botiga de queviures 
va tancar i va ser llavors quan, 
la Maria Carme, que ja havia tre-
ballat en un taller i sabia cosir, 
va engegar el negoci de confecci-

ons. “Primer cosia al menjador de 
casa, i més tard, quan ja ho vam 
tenir tot net a baix, vam comen-
çar a on hi havia la botiga”. Tal 
com assegura la Maria Carme, 
des dels inicis les confeccions de 
robes ha sigut el que li ha ocupat 
gran part del temps. “Cosíem ca-
mises, robes laborals, etc.”, però 
de mica en mica també va anar 
afegint les feines d’arranjaments.

“No ens ha faltat la feina cap 
dia. Hem treballat molt” explica 
la Maria Carme, que vol afrontar 
la jubilació per dedicar temps al 
que no n’hi ha pogut dedicar tant 
ara. “Gaudir dels nets i de la fa-

mília” afirma, afegint que segur 
que podrà reposar i tindrà mol-
ta més tranquil·litat. Per la seva 
banda, la seva companya, la Do-
lors, deixarà el negoci que durant 
tants anys també ha ajudat a fer 
créixer.

Confeccions Maria Carme de-
sapareix, però ben segur haurà 
deixat un gran record a tots els 
veïns i veïnes del poble i dels vol-
tants. “També ens venia molta 
gent de la rodalia” assegura la 
Maria Carme. Un establiment 
de tota la vida amb una feina 
d’aquelles que ja, gairebé, no en 
queden.//

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

“No ens ha faltat feina cap dia”
Maria Carme Pons abaixa la persiana de la botiga i taller de 
confeccions d’Olost 35 anys després

Concepció Muns, al centre, amb els companys del Casal.// F.: EVA FREIXA

NOTÍCIES

La Concepció del 
Puig fa 100 anys

ANIVERSARI
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L’antiga SATI acull des del pas-
sat dijous 8 de desembre i fins al 
6 de gener, el Gran Pessebre d’Al-
pens. En Filemón Correa Fajardo 
és l’impulsor del Gran Pessebre, 
que es pot visitar cada dissabte i 
els diumenges 26 de desembre i 6 
de gener, i entre setmana si cal, 
també ofereix visites concertades.

L’experiència d’en Filemón en 
el món pessebrístic no és nova, de 
fet, si no fos per aquesta dilatada 
experiència, difícilment hauria 
construït el Gran Pessebre d’en-
guany, que amb més de 100 m² 
omple gran part de la sala prin-
cipal de la SATI. Visitar-lo, és 
perdre’s entre mil detalls pensats 
específicament per anar al lloc on 
estan posats. Muntanyes, valls, 
illes i llacs conformen l’estruc-
tura geogràfica sobre la qual es 
construeixen les edificacions, que 
amb estils diversos, acullen totes 
i cadascuna de les figures del pes-
sebre que hom es pugui imaginar 
que existeixen. I essent el Gran 
pessebre d’Alpens no hi podia fal-
tar la figura del forjador.

Durant aquests dies, Alpens 

també acull la 10a mostra de pes-
sebres a la finestra. Enguany, la 
mostra ha batut rècords de par-
ticipació, arribant fins a 43 pes-
sebres visitables. Una ruta que, 
més enllà de pessebres, també et 
convida a descobrir Alpens d’una 
altra manera. Per fer-ho fàcil als 
visitants, s’ha editat una petita 
guia que està disponible als co-
merços del poble i també al Gran 
Pessebre.

A les finestres d’Alpens si po-
den veure pessebres tradicionals, 
però d’altres de més innovadors i 
creatius, fets amb tota classe de 
material. Filemón, que també és 
l’impulsor d’aquesta iniciativa, 
està molt satisfet i agraït amb la 
implicació de totes les persones 
que la fan possible.//

ALPENS
Per_ Carolina Font Usart

El Gran pessebre d’Alpens 
omple de figuretes la Sati

Presentació del Gran Pessebre.// F: LL. SURI - DALPENS.COM

Recullen 100 kg de 
brossa a Merlès

Ecoembes i ADEFFA - Camadoca van organitzar 
una recollida de residus a la zona de la Riera de Mer-
lès, el passat dissabte 3 de desembre. Gairebé una 
quarantena de persones voluntàries van participar en 
aquesta nova jornada de neteja, entre totes van reco-
llir més de 100 kg de deixalles. 

La jornada va començar a les 10 del matí i al mig-
dia, després de la recollida, les voluntàries van poder 
gaudir d’un dinar al centre de Camadoca, i també van 
poder fer una visitar taller a les instal·lacions.// CFU

MEDI AMBIENT

Acte de record pel 
centenari de Pere Vila 

Familiars i amics de l’escriptor pradenc Pere Vila i 
Espona (1922-2009) han convocat per aquest diven-
dres un acte en què hi haurà l’actuació d’una trentena 
de persones i de la Coral de Prats per recordar la seva 
obra, amb motiu del centenari del naixement. Cone-
gut com a Peret Siller, Vila va destacar en el camp del 
teatre i de la poesia, a més de participar en iniciatives 
com el grup Art i Joventut o la revista Estel. Premiat 
en diverses ocasions, en les memòries “Mig Oleguer, 
mig Terracuita” va recollir nombrosos detalls de la 
seva vida i, de retruc, del Prats del s.XX. L’acte serà 
aquest 16 de desembre a les 9 del vespre a l’Espai.//
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La Cia Las Kakofònicas començant el seu espectacle.//
F: EVA FREIXA

Fragment de C.U.L. de la Cia Escarlata.//
F: EVA FREIXA

Els Jardins de la Farmàcia Ve-
lla van acollir, el passat diumenge 
11 de desembre, l’inici del Festival 
Itineràncies d’enguany, que va 
portar a Prats tres propostes, dues 
de teatre de carrer, i una de teatre 
d’objectes, aquest molt vinculat al 
món del circ. Ada Vilaró, directo-
ra del festival, valora molt positi-
vament l’Itineràncies d’enguany i 
la suma d’aquest amb la Fira de 
Santa Llúcia, que els permet unir 
sinergies i esdevenint una combi-
nació peculiar i única. Vilaró afe-
geix que els tres espectacles eren 
propostes molt diferents i que això 
va permetre que en poguessin gau-
dir tots els públics.

Malgrat que el diumenge comen-
çava amb un cel gris i un ambient 
fred, Las Kakofónikas van aconse-
guir fer brillar els jardins de Cal 
Bach amb una de les inauguraci-
ons més curioses que s’han viscut 
mai al Lluçanès. Les tres actrius 
van arrencar els somriures del pú-
blic que les esperava a la Farmà-
cia Vella i, no sense incidents, van 
pujar fins als jardins de Cal Bach, 
on ja estava tot preparat per la 

gran inauguració. Només faltava 
que el públic tingués clar el proto-
col a seguir, cadires plenes i ban-
deroles amunt (i el que va costar), 
i la cantant, que va arribar volant. 
Com a tota inauguració que s’ho 
valgui no hi podia faltar l’alcalde 
que, prestant-se al joc, va entrar 
acompanyat de la cap de cerimòni-
es: la traca final per una inaugura-
ció de luxe.

Amb el riure a la boca, el públic 
va anar marxant dels Jardins de 
Cal Bach direcció a la plaça Vella, 
on a 2/4 d’una comença Idiòfona, 
un espectacle de Joan Català. 
Aquest encara està en construcció 
i no s’estrenarà fins al setembre 
del 2023, en el marc de la Fira de 
Tàrrega.

Amb Idiòfona, Català acon-
segueix que allò que a priori és 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Itineràncies latents al Lluçanès
El públic va poder gaudir de tres propostes d’arts escèniques molt diferents entre elles

dur, estàtic i fred, es converteixi, 
a través del joc, amb un element 
completament diferent. El ferro 
convertit en un joc on amagar-se, 
on enfilar-se, on atrapar, on sentir 
i sobretot, un element per compar-
tir i crear. La creació final era a la 
Farmàcia Vella i el camí d’un punt 
a un altre va esdevenir un joc més. 
A l’arribada, el públic ja completa-
ment embadocat no va poder dir 
que no a la proposta final, on Ca-
talà va assolir el més difícil de tot 
“fer lleugera la duresa”.

Enguany també hi havia una 
proposta de tarda, de la mà de 
la històrica companyia Escarla-
ta Circus. Amb gairebé quaranta 
anys de carrera van trepitjar per 
primera vegada l’Espai de Prats 
i el van convertir en un circ molt 
i molt petit, on el públic va poder 
veure C.U.L., Col·lecció d’Univer-
sos Latents.

C.U.L. va ser un bonic punt fi-
nal per l’Itineràncies d’enguany. 
Un espectacle on els elements més 
quotidians esdevenen personatges 
de circ, capaços de trencar cadenes 
o de ballar moguts només per l’aire 
d’una trompeta. Un món que, sor-
git de les coses més petites i con-
vencionals, com un llumí, acaba 
esdevenint pura poesia.//

 La suma 
d’Itinineràncies 
i la Fira de Santa 

Llúcia esdevé 
una combinació 
peculiar i única
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en una peculiaritat, els actors 
improvisaven part de l’obra per 
introduir-hi paròdies que feien 
referència als fets ocorreguts al 
poble al llarg de l’any. A més, 
durant gairebé deu anys, en Llu-
quet i en Rovelló van ser inter-
pretats pels mateixos actors, en 
Pau Canadell i en Crispi de Ca 
la Pensa.

Gairebé a tots els pobles del 
Lluçanès, en un moment o altre, 
s’hi ha interpretat alguna versió 
dels pastorets. La majoria de 
pobles van fer les últimes repre-
sentacions durant la dècada dels 
90, com la Torre o Sant Barto-
meu del Grau. Altres abans, com 
és el cas de Sant Martí d’Albars, 
allà se n’havien fet a Cal Fuma-
nya durant els anys 60, dirigits 
pel mossèn.

A Olost, la darrera vegada que 
es van fer va ser el Nadal del 
2001 - 2002. Però anys abans 
ja se n’havien fet, la majoria 
de vegades, impulsats per Mn. 
Ramon, el mossèn Tot Terreny, 
després pel grup de teatre olos-
tenc, Xaloc. Les versions que es 
feien a Olost anaven canviant, 
algun cop els protagonistes eren 
en Garrofa i en Pallanga i altres 
eren en Batu i en Borrego. Tam-

bé canviant era l’espai on s’havi-
en fet, al principi, al teatre Re-
forma i els darrers anys al teatre 
de la Rectoria.

A Alpens, la darrera vegada 
que es van fer els pastorets va 
ser el 2012. En aquest poble, al 
llarg de la dècada dels 50, s’hi 
van representar els pastorets 
durant tres anys. La primera 
vegada, va ser l’any 51 on es va 
poder veure “La Llum de l’es-
tablia”, la versió del Dr. Marià 
Tubau amb la música de Josep 
Vinyeta. L’any 53 la versió va 
ser la de Lluís Milà, amb en Bor-
rego i en Carquinyoli de prota-
gonistes, i l’any 58 la versió de 
Frederic Soler, conegut amb el 
pseudònim de Serafí Pitarra, “El 
Bressol de Jesús” amb en Garro-
fa i en Pallanga al capdavant.

I a Sant Feliu Sasserra es van 
començar a fer representacions 
a finals dels anys 40 del segle 
passat, i van seguir fins que a 
inicis dels anys 90 es van canvi-
ar els Pastorets pel Pessebre Vi-
vent. És el poble del Lluçanès on 
es van fer Pastorets durant més 
anys i cada any es feia una ver-
sió diferent, fins a mitjans dels 
vuitanta que llavors van optar 
per la de Folch i Torres.//

Un dels primers pobles on es 
van representar els Pastorets a 
la comarca va ser Prats de Llu-
çanès l’any 1929, aquesta repre-
sentació es va estrenar a la sala 
del Teatre Orient. Gairebé tots 
els pastorets que s’han repre-
sentat a Prats són la versió del 
mossèn Francesc Gay “El mis-
teri de Nadal”, a excepció d’al-
gun any que s’ha fet “L’estel de 
Natzaret” de Ramon Pàmies. La 
versió de Mn. Gay va ser adap-
tada a la dècada dels 80, quan el 
grup de Teatre Estel va repren-
dre les representacions, l’encar-
regat de fer-ho va ser Lluís Vila, 
que va mantenir l’estructura en 
vers de l’obra. Com a la resta de 
pobles del Lluçanès, la tradició 
dels Pastorets ha anat parant 
i arrencant, la darrera vegada 
que es van representar a Prats 
va ser el 2016 de la mà de la Pe-
nya Blaugrana del Lluçanès.

A Sant Boi de Lluçanès, en-
guany també s’hi representaran 
els Pastorets de la mà d’un grup 
de Teatre de les Franqueses, 
però durant les dècades dels 50 
i els 60, eren els veïns del poble 
els que interpretaven Els Pasto-
rets de Folch i Torres, al teatre 
del Centre. Però aquests teni-

Amb textos de_ 
Carolina Font Usart
Sira Turigas Vila
David Gomis Solanas
Pol Asensi Turigas
Dolors Brià Casademunt
Joan Enric Brià Casademunt
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Núria Peraire Cots
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Miquel Rodelles
Joan Griera
Jaume Rojas

Portada i i l·lustracions de _ 
Dimitri Coppola
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PER NADAL, EL BON PASTOR 
VA A ADORAR AMB EL SEU MOLTÓ

L’evangeli segons Sant Lluc explica 
que l’arcàngel Sant Miquel va escollir 
els pastors per anunciar que naixeria 
el fill de Déu a la terra. D’aquesta 
manera, els pastors, com a símbol de 
classe baixa i pertanyents a l’estrat 
més humil de la societat, van poder 
ser els primers d’adorar a l’infant Je-
sús. La simbologia de la celebració de 
Nadal, i en extensió de la religió cris-
tiana, va estretament relacionada 
amb l’ofici de pastor. No poden faltar 
al pessebre, durant centenars d’anys, 
a casa nostra, van ser els protago-
nistes de la missa del gall, i des de 
l’últim segle, les representacions te-

atrals còmiques que conten les triful-
gues dels pastors per anar a adorar el 
nen Jesús, s’han estès i popularitzat. 
Malgrat que aquesta tradició també 
va a la baixa, aquest any, Sant Barto-
meu del Grau i Perafita, han recupe-
rat el costum i tornaran a represen-
tar Els Pastorets.

El que passava la nit de Nadal a 
dins les esglésies fins a finals del 
segle XIX és difícil de concebre avui 
en dia. Cada any, per aquesta data, 
tots els pastors de la contrada es re-
unien per escenificar el relat evan-
gèlic de l’anunciació i l’adoració del 
nen Jesús. Anaven vestits amb tots 

els atributs que els caracteritzaven i 
acompanyats del seu moltó manyac, 
convertien la missa del gall en una 
manifestació inigualable de folklore 
popular. Cantant, ballant i decla-
mant, convertien tot l’espai de l’es-
glésia en un espai escènic per reme-
morar el naixement de l’infant.

També, i això fins no fa massa anys, 
era costum obligat fer alguna ofrena 
material a l’hora de fer l’adoració al 
nen Jesús durant la missa. La gent 
anava a missa amb cistellons i pane-
res. Hi portaven pastisseria d’elabo-
ració casolana, derivats de la llet o 
llaminadures. Aquestes ofrenes, en 
acabar la missa, els pastors i els fi-
dels se les menjaven col·lectivament 
a la plaça o se sortejaven entre tots.

La tradició d’anar amb el moltó a dins 
l’església es va anar perdent 

durant el segle passat, per 
voluntat de la pròpia ins-
titució. Durant aquest 
temps, però, els dra-

mes litúrgics van 
traspassar les 

portes de les 
esglésies, i 
les aventures 

dels pasto-
rets, de la 

manera 
més cò-
m i c a , 
v a n 
fer -se 
un lloc 
al tea-
tre. Di-
ferents 

t e x -
tos que 

combinen 
religió i 

tradicions ca-
talanes, amb la 

lluita entre el bé i 
el mal de fil conductor, 

van arrelar fort al territori. 
Famosos són els textos de Folch 
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i Torres, amb el Lluquet i el Rovelló 
com a protagonista, o els de Serafí Pi-
tarra, amb el Garrofa i en Pallanga, i 
escenes de les quals són a l’imaginari 
col·lectiu dels catalans.

Recollint la iniciativa de Sant Bar-
tomeu i Perafita de recuperar aquests 
textos, enguany, centrem el suplement 
del Lluçanès a Taula, amb les aventu-
res d’aquests textos. A Perafita, com 
podreu llegir a l’entrevista, han recu-
perat un text històric. El Borrego i el 
Carquinyoli són els protagonistes, i 
són també la primera referència men-
gívola del text. A Sant Bartomeu, són 
més transgressors, i han decidit adap-
tar les històries a l’actualitat. Entre 
Whatsapps i assemblees, però, no hi 
falten les Calderes d’en Pere Botero. 
Judit Saula, la directora de la comè-
dia, ens explicarà com ha sorgit la ini-
ciativa.

Tornant amb el menjar, o amb el 
beure per ser més precís, la bota no 
faltarà en cap de les dues actuacions. 
El David Gomis, com ja ens té acostu-
mats, ens detallarà quins són els bons 
licors per posar a la bota. I també, com 
podreu veure si assistiu a alguna re-
presentació de les obres, el que és mi-
llor que no hi poseu.

La teca la posaran els que l’han fet 
sempre, perquè en els temps dels pas-
torets ja hi havia fondes. La d’Alpens 
ha tancat aquest estiu, després de més 
de seixanta anys alimentant lluçane-
sos i forans, en Joan Enric i la Dolors 
ens regalen en aquest especial dues 
receptes: un caldo, com els que fan els 
pastors; i un pollastre de Nadal, que 
no haurem de menester cap caldera 
per fer-lo, però sí una bona cassola.

Formatge d’ovella, sofre, pa de xei-
xa, bledes i bròquils, nous, bolets, bu-
nyols, cabeces d’alls, pollastre, sopa, 
pernil o llardons, són algunes de les 
referències minestrals que trobarem 
a les representacions de Perafita i de 
Sant Bartomeu. Com si la fúria de la 
gola de l’infern ens fes pecar, entrem 
dins el Lluçanès a Taula 2022.//
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“ESTEM FENT COMUNITAT”
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Els primers anys de postguer-
ra, com a la majoria de pobles 
del Lluçanès, a Perafita es re-
presentaven els Pastorets. Du-
rant anys, la representació va 
arrelar fort i es va fer un lloc a 
la tradició nadalenca del poble. 
I no només al poble, sinó que 
aquelles representacions dels 
perafitencs van transcendir les 
fronteres locals i van arribar 
fins i tot a Santa Eulàlia, la Tor-
re o Sant Feliu, encara ara amb 
una gran remembrança d’actors 
i escenes insignes.

Perafita ha decidit enguany 
recuperar aquesta tradició i em-
palmar-los amb l’actualitat. “En 
aquella època, durant la post-
guerra, els pastorets eren molt 
importants: riure, col·laborar 
entre tots, compartir un objec-
tiu, deixant les coses enrere... 
Doncs en aquest moment, i per 
unes altres circumstàncies, tor-
na a ser important”, explica Ra-
mon Gabarrós, del Grup d’His-
tòria i Memòria de Perafita, i 
també actor dels antics, i els ac-
tuals pastorets.

La iniciativa ha sorgit a cavall 
entre el grup d’Història i Memò-
ria de Perafita (GHM), i l’Asso-
ciació de Famílies d’Alumnes 
de l’escola Heurom (AFA). Tot i 
que la idea inicial del GHM era 
poder fer un teatre llegit, o una 
presentació a la gent per recor-
dar com eren els pastorets del 
poble, la iniciativa es va traslla-
dar a l’AFA i va anar agradant i 
motivant a la gent, fins que van 
decidir tirar endavant la repre-
sentació. “No sabia quina seria 
la resposta quan ho vaig propo-
sar, però va resultar que tothom 
es va animar”, detalla Marta 
Garcia, membre del GHM i tam-
bé de l’AFA. “Quan en comences 
a sentir a parlar, deixes la porta 
entreoberta; però quan veus que 
tothom s’hi engresca, al final no 
pots dir que no” declara Eduard 
Verdaguer, un dels actors de la 
representació.

Amb lleus records dels noms 
dels personatges, d’alguna cor-
randa, alguna escena i de la 
cançó dels dimonis, s’ha pogut 
buscar el text que es represen-
tava en aquella època. El text 
és El naixement de Jesús o Els 
Pastorets Catalans, de Lluís Mi-
llà, estrenats el 1931. Ha calgut, 

però, “passar el sedàs del segle 
XXI”, explica Marta Garcia. “Al 
text original hi havia una trama 
molt masclista, que en aquell 
moment era una broma, però 
que ara ens sonaria molt mala-
ment” justifica. També afegeix 
que han tingut un debat intern 
amb l’ús del castellà a l’obra, ja 
que els dimonis parlen castellà: 
“Això no ho hem canviat, perquè 

és una broma central de l’obra, 
al seu voltant es generen equí-
vocs entre el català i el caste-
llà, i sense això, el text perd el 
sentit”. Marta Garcia i Ramon 
Gabarrós expliquen que això és 
deu perquè el text es va escriu-
re durant la dictadura de Primo 
de Ribera (1930) i en aquell mo-
ment els obligaven a escriure 
una part de les obres amb cas-

Lavinia Hervás, Marta Garcia, Eduard Verdaguer, León Pino, Iago Pino, Assumpta Verdaguer, Ramon Gabarrós 
i Ton Baig, amb qui ens vam trobar per preparar aquesta peça informativa.//F.: POL ASENSI

PERAFITA
Per_ Pol Asensi Turigas

Els 
pastorets 

van ser 
una 

tradició 
arrelada 
al poble
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ELS PASTORETS DE PERAFITA
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tellà: “Per resoldre aquesta im-
posició, en aquella època feien 
que els dolents parlessin amb 
castellà”.

Amb el text trobat i adaptat, i 
les ganes de tirar-ho endavant, 
ara mateix ja hi ha més de qua-
ranta persones implicades a la 
representació d’enguany. “Tot-
hom té ganes de col·laborar-hi, 
recollim gent de totes les gene-
racions, i a més, també s’hi ha 
implicat el jovent del poble”, 
explica Garcia. “Que el jovent 
es motivés a fer això, va ser una 
motivació extra per tots els al-
tres. Ara no ens podem fallar”, 
apunta Lavina Hervás, membre 
de l’AFA i productora de l’obra. 
“Tothom ha volgut trobar la 
seva manera de participar-hi” 
afegeix.

Ton Baig, director del grup lo-
cal de teatre de La Trebinella, 
també va entomar el repte de di-
rigir els pastorets: “Anys enrere 
havia pensat poder proposar fer 
uns pastorets, però ho veia com 
una cosa impossible. Vaig que-
dar impressionat que hi hagués 

tanta gent amb tanta empenta. 
Ho farem només amb dos mesos, 
però amb la producció i la feina 
que fan des de l’AFA, és molt 
més fàcil” declara.

El muntatge també comptarà 
amb música en directe. Hi hau-
rà tres músics (Cello, acordió i 
piano) i tres cantants, que estan 
assajant cada dijous: “Ens ho 
passem molt bé, és un moment 
molt agradable. Vam adaptar 
les cançons amb les opcions que 
teníem” explica Garcia, que to-
carà el Cello.

Actors i actrius, les modistes, 
escenografia, equips de llum i de 
so, músics, producció, i un llarg 
etcètera de gent, estan impli-
cats en l’efemèride. Sentint-los 
a parlar, de tots ells, traspua un 
sentiment comú: la sensació de 
fer comunitat. “Hi ha almenys 
dues famílies amb tres generaci-
ons (avis, fills i nets) implicades 
a l’obra. Això només ho podien 
fer els pastorets”, declara Marta 
Garcia. “El dia de fer-los, serà 
l’esclat final, però per mi, és im-
portant el temps de preparació. 

Assaig d’una de les escenes de l’obra, aquest dissabte al pavelló.// F.: HORACI GARCIA

Quan fas coses junts, compartei-
xes experiències i anècdotes, fas 
caliu i crees nous vincles. Amb 
tota aquesta gent, m’ho passo 
bomba, i crec que tots els im-
plicats ens ho passem bomba”, 
afegeix Gabarrós. “A mi també 
em faria molta gràcia que al-
guna persona gran del públic, 
quan vegi l’obra, recordi dels 
pastorets de quan eren petits” 
diu Garcia, i Hervás afegeix 
“Quan sento el Ramon explicar 
els records dels pastorets que es 
feien al poble, penso, tant de bo 

els meus fills i els altres nens, 
quan tinguin vuitanta anys, se’n 
recordin d’aquesta manera. És 
un doble objectiu, que va endar-
rere, però també va endavant”, 
i alhora, també destaca que “És 
guai que s’hi hagi apuntat gent 
de tota la vida del poble, gent 
que hi porta vint anys, i gent 
que fa tres mesos que són al po-
ble”. “Hem de donar molt valor 
a què estem fent aquí. Això de 
reunir-nos gratuïtament i que 
tothom hi aporti el què sap fer, 
és fantàstic” conclou Gabarrós.//

Hi ha 
més de 

quaranta 
persones 

implicades

L’actuació 
comptarà 

amb 
música en 

directe
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SANT BARTOMEU DEL GRAU
Per_ Carolina Font Usart
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El casal de Sant Bartomeu 
del Grau tornarà a acollir una 
representació dels Pastorets 
després de gairebé vint-i-dos 
anys. L’obra que es podrà veure 
el divendres 23, és una versió 
molt adaptada dels Pastorets 
de Folch i Torres, hem parlat 
amb la directora Judit Saula, 
que ens explica com ha viscut 
aquests darrers mesos d’assa-
jos.

D’ON SURT LA IDEA DE FER 
PASTORETS A SBG?

La idea surt de les persones 
que fan els Avalots per la Fira 
de Sant Bartomeu. Ara ja farà 
gairebé set anys que els fem i 
des del primer dia, sempre hi 
havia qui deia que s’havien de 
fer els pastorets, es notava que 
hi havia ganes de tornar a fer 
teatre al poble. A més, els Ava-
lots és una peça de teatre de 
carrer molt curta i moltes de 
les persones que hi participaven 
tenien ganes de fer alguna cosa 
més llarga, una obra de teatre.

Aquest any va tornar a sortir 
la demanda, així que vaig parlar 

amb l’Ajuntament i vam decidir 
tirar-ho endavant. La resposta 
ha estat molt bona, al final són 
gairebé una trentena de perso-
nes les que faran possible que es 
tornin a fer els pastorets. Since-
rament, jo em pensava que no 
seríem prou gent i he quedat 
parada, s’ha notat que hi havia 
ganes de tornar a fer teatre al 
poble.

BÉ, EN REALITAT EL QUE ES 
VEURÀ A SANT BARTOMEU SÓN 
LES PASTORETES. PER QUÈ 
AQUESTA ADAPTACIÓ EN CLAU 
FEMENINA?

Bàsicament perquè la majoria 
de persones que es van apuntar 
són dones, de fet només hi ha 
cinc homes. I davant d’això po-
ques opcions quedaven.

A més, em semblava absurd 
fer que dues noies s’haguessin 
de vestir d’homes per fer de Llu-
quet i Rovelló, que són dos per-
sonatges que poden ser dones 
tranquil·lament.

I ja que a l’obra hi havia d’ha-
ver tantes dones i que les pro-
tagonistes eren la Lluqueta i la 
Rovellona, vaig afegir-hi tota la 
part del col·lectiu de Pastores 
del Lluçanès perquè quedés més 
rodó i justificat que fos així.

LA SORTIDA DEL CARTELL DE 
LES PASTORETES HA GENERAT 
FORÇA EXPECTACIÓ AL POBLE, 
I SUMAT AL FET QUE ÉS UNA 
VERSIÓ DE L’OBRA DE FOLCH I 
TORRES, HA GENERAT CERTA 
CONTROVÈRSIA. T’HA SORPRÈS 
AQUEST FET O JA ERA LA INTEN-
CIÓ?

En cap cas ha estat una cosa 
premeditada ni volguda.

El cartell el va fer en Cristi-
an, la meva parella, i entre els 
dos vam pensar quins eren els 
elements que més identifica-
ven el poble, i l’església és un 
d’aquests elements. A més, te-
nint en compte que els Pastorets 
no és altra cosa que una història 
de lluita entre el bé i el mal, ens 
va anar molt bé aquesta imatge 
i hi vam afegir les banyes (com a 

“LLUQUET I ROVELLÓ PODEN 
SER DONES TRANQUILAMENT”

Judit Saula, directora de Les Pastoretes de Sant Bartomeu.//

S’ha notat 
que hi 
havia 

ganes de 
tornar a fer 

teatre al 
poble
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símbol del mal). En cap moment 
ens vam pensar que el cartell 
pogués generar cap mena de de-
bat.

El fet que siguin Pastore-
tes, com ja he dit, és perquè hi 
ha més dones i això ha fet que 
adaptés l’obra a aquesta circum-
stància. A més, també he adap-
tat el text de cada personatge a 
l’actor o actriu que l’interpreta, 

JUDIT SAULA DIRECTORA DE 
LES PASTORETES DE SBG

He buscat 
fugir de la 

tradicionalitat 
que envolta 

els pastorets

buscant que totes les persones 
que van apuntar-se tingues-
sin un paper que els fes sentir 
còmodes. En el cas de l’Àngel 
i la Reina de l’infern, sí que 
el paper està fet molt a mida, 
perquè volia que fossin la Ra-
mona i l’Hostaler els que fessin 
aquests papers, no cap altre.

Des del meu punt de vista, 
no fem res excepcionalment 

avantguardista. Però sí que he 
buscat fugir de la tradicionali-
tat que envolta els pastorets, a 
través d’un vestuari més real 
sense grans disfresses, els dimo-
nis van vermells i negre i punt. I 
també he apostat per una esce-
nografia molt mínima, que fuig 
dels decorats de cartó pedra.

Jo espero que la gent ho ac-
cepti tal com ha quedat, però és 
incontrolable el que dirà la gent. 
Per mi el més important és que 
nosaltres ens ho hem passat 
molt bé fent-ho, i això ja és tot.

LA PART MUSICAL TAMBÉ 
SURT D’AQUESTA TRADICIONA-
LITAT. PER QUÈ VAS FER AQUES-
TA SELECCIÓ MUSICAL TAN PE-
CULIAR?

Va ser molta casualitat. El 
personatge de l’Àngel als Pas-
torets de Folch i Torres parla 
d’una manera tan estranya i 
enrevessada que es fa insupor-
table, i jo volia donar-li la volta.

Pensant que el paper el faria 
l’Hostaler, ja tenia clar que li 
volia donar un caire més rocker, 
però llavors vaig veure una pel-
lícula biogràfica d’un cantant, i 
em va acabar d’inspirar. I d’aquí 
ve la selecció musical de les Pas-
toretes.

Volgudament, he fugit de les 
cançons de Nadal típiques cata-
lanes. Les de l’obra són en an-
glès, perquè ja sonen a Nadal, 
però qui no el parli tampoc en-
tendrà ben bé que diuen.

QUANTA GENT HI HA IMPLI-
CADA EN AQUESTA OBRA? I QUÈ 
CREUS QUE HA REPRESENTAT 
PER LES ACTRIUS I ELS ACTORS 
FER-LA?

Entre actrius, actors i tota la 
gent que no sortim en escena 
som gairebé una trentena de 
persones. Ha estat tot un èxit i 
per mi és un orgull veure com, 
setmana a setmana, venen a 
assajar amb l’objectiu de diver-
tir-se i passar-s’ho bé. Perquè 
el teatre ho té això, el dia de 
l’obra passa el temps molt rà-
pid i el que realment importa és 
que t’ho hagis passat bé prepa-
rant-ho.

A més, també és molt bonic 
veure gent tan diferent treba-
llant conjuntament. Això, per 
mi, és fer poble.

I L’ANY QUE VE CONTINUARÀ?
Primer mirem vejam què pas-

sa el 23. Per mi sí, però tampoc 
n’hem parlat tot el grup. Ja es 
veurà.//

Assaig d’una de les escenes de l’obra, la setmana passada al Casal.// F.: JUDIT SAULA
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INGREDIENTS

INGREDIENTS

Sopa Torrada amb pilotilles

Pollastre de Nadal

Greixons

Fregim les pilotilles i les reser-
vem.

Ratllem o piquem les cebes, 
l’all i la pastanaga i ho posem 
a fregir en una paella o cassola. 
Quan ja és rosset hi tirem un 
raig de conyac i deixem fregir un 
parell de minuts, a foc lent, per-
què s’evapori l’alcohol. Seguida-
ment, hi ratllem el tomàquet i 
deixem que es fregeixi. Tirem un 
polsim de sal i la picada. Anem 
remenant perquè no s’enganxi 
fins que estigui fet.

Tirem el caldo i el sofregit en 
una olla i hi afegim el pa. La 
quantitat de pa variarà segons 
si la volem més o menys espessa.

Ho deixem bullir 15 o 20 mi-
nuts remenant-ho de tant en 
tant. Quan ha passat aquest 

Tallem el pollastre, de cada 
quarter en fem 3 o 4 trossos. El 
salem, l’empebrem i hi tirem el 
suc de la llimona.

En una cassola, hi tirem un 
bon raig d’oli i quan és calent co-
mencem a enrossir el pollastre. 
Quan és ben rosset, el flamegem 
amb un bon raig de conyac.

Seguidament, hi afegim les ce-
bes, les pastanagues, el pebrot 
(tot tallat a trossos grossets), els 
alls, la canyella i la fulla de llo-
rer. Deixem que es fregeixi entre 
5 i 10 minuts, remenant-ho per-
què no es cremi.

A continuació hi tirem el vi, 
els trossos de botifarra i l’aigua 
amb la pastilla de caldo.

Ho posem a foc lent i ho tapem. 
Li fem fer la xup-xup durant una 

Quan són a l’infern, Satanàs 
amenaça als pobres pastorets, 
de fer-los “Cicharrones” a les cal-
deres d’en Pere Botero. I doncs, 
com es fan aquests “Cicharro-
nes?”

De maneres de fer greixons 
n’hi ha tantes com “xarcuters” 
que les fan. Poc o molt, tots els 
feien a ull i les mides d’un ingre-
dient o l’altre variaven segons 
qui els feia i segons quin ingre-
dient tenien en més abundància. 
Era una recepta d’aprofitament. 
Que hi havia més sagí que moca-

temps hi passem la batedora. 
Ho tastem per veure com està de 
sal.

Ho tornem al foc, hi afegim 
les pilotilles i deixem bullir una 
estona. Ja la tenim a punt per 
menjar.

La sopa torrada és més bona 
si la deixem reposar una bona 

hora i mitja o dues, depenent de 
si és més o menys tendre. Si es 
redueix molt el suquet, hi podem 
anar afegint aigua.

Passat aquest temps ho reti-
rem del foc. Separem el pollastre 
i la botifarra de les verdures.

Posem les verdures en un pot, 
traiem la canyella i el llorer, i les 
passem pel xino.

Col·loquem el pollastre, la bo-

da? Doncs més sagí.
Per fer greixons ens cal una 

olla, ½ dit d’aigua i molta paci-
ència. Aquí explicarem com els 
feia en Jaume Rojas, xarcuter 
jubilat de Sant Bartomeu del 
Grau.

Abans de posar els ingredients 
dins l’olla, cal tallar-los a daus. 
Comencem pel sagí i la panxeta 
de porc, ull! D’aquesta, només 
fem servir la part més grassa. I 
també hi afegim, tallat a daus, 
el greix de la mocada. D’aquests 
tres ingredients, més o menys la 

 »Pilotilles (8 o 10 per persona)
 »3 litres de caldo. Si no en teniu, el podeu fer 
amb 3 litres d’aigua i hi tireu una pastilla 
de caldo concentrat.
 »Dues cebes mitjanes
 »1 tomàquet madur petitet
 »1 gra d’all
 »Una pastanaga petitona.
 »Sopa torrada o si teniu pa d’un o dos dies, 
el talleu ben finet i el torreu al forn
 »Sal
 »Oli
 »Picada d’ametlles (opcional)
 »Un raget de conyac.

 » - 1 Pollastre de 
pagès
 » - 1/2 K de botifarra 
tallada a trossets 
de 4 a 5 cm
 » - 3 o 4 cebes
 » - 2 pastanagues
 » - 1/2 pebrot vermell
 » - Una cabeça d’alls 
sense pelar
 » - Un raig de conyac
 » - 1/2 litre de vi 
blanc
 » - Un grapadet 
d’ametlles torrades

 » - 200g de prunes 
amb pinyol
 » - Un pessic de 
pinyons
 » - 1/2 branca de 
canella
 » - Sal
 » - Pebre negre
 » -1/2 llimona 
escorreguda
 » - Una fulla de llorer
 » - Aigua
 » - Una pastilla de 
caldo concentrat
 » - Oli d’oliva

estona perquè les pilotilles que-
den impregnades de la sopa i són 
més meloses.És un plat d’hivern, 
ideal pels dies de fred.

S’ha de servir ben calenta. La 
mare sempre deia “un plat de 
sopa ben calentona ressuscita 
els morts.”// DOLORS I JOAN 
ENRIC BRIÀ

tifarra, les prunes, els pinyons i 
la picada d’ametlles en una cas-
sola i hi afegim les verdures que 
hem passat pel xino. Hi tirem 
una mica d’aigua i li fem fer la 
xup-xup 15 o 20 minuts més.

El pollastre ja és a punt de 
servir. Aquest plat és molt més 
gustós si es fa el dia abans de 
menjar-lo.// DOLORS I JOAN 
ENRIC BRIÀ

tualitza que no tothom n’hi posa.
Explica que ell mai hi posava 

sal, ja que així podia aprofitar 
el greix sobrant, que si no s’ha-
via de llençar. Però afegeix, que 
si no cal aprofitar el sobrant, se 
n’hi pot posar.

Un cop tot tallat a daus, a dins 
l’olla i a partir d’aquí paciència. 
Els greixons volen temps, ben 
bé dues hores, durant les quals 
s’han de remenar tot sovint per-
què no s’enganxin.

Sabem que estan fets quan 
han tret tot el suc. En Jaume ens 
explica que hi ha qui els prem-
sa, però no ho recomana perquè 
llavors queden massa eixuts.// 
JAUME ROJAS

mateixa quantitat de tot.
En Jaume també hi afegia cot-

nes per fer els greixos, perquè els 
hi donaven més gust. Però pun-
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Borregos Carquinyolis

En Joan Griera, pastisser de Sant 
Bartomeu, ja fa uns anys que s’ha ju-
bilat, però encara té totes les receptes 
al cap. La dels borregos la va dir d’una 
tirada, sense pensar-s’hi gaire. La llis-
ta d’ingredients i els passos a seguir els 
va dir d’una revolada, deixant sempre 
clar que així és com els feia ell, però 
que cada mestre té els seus secrets.

Posem els ingredients en un bol i els 
comencem a pastar. Ho podem fer a 
mà, no calen grans artefactes, d’aques-

 Batre en un bol els següents ingre-
dients: 3 ous, el sucre, la ratlladura 
de taronja i el polsim de sal.

Tamisar la farina, la canyella i el 
llevat.

 Afegir a poc a poc i amb l’ajuda 
d’una espàtula, la farina tamisada, la 
canyella i el llevat al bol amb la resta 
d’ingredients. Barrejar fins que quedi 
una massa homogènia. Incorporar les 
ametlles o els fruits secs seleccionats. 

Escalfar el forn a 180º amb calor a 

ta manera podem veure com va canvi-
ant la massa. Sabrem que està llesta 
quan sigui fina i se’ns desenganxi de 
les mans. Un cop pastada, li donem for-
ma de barra llarga, la posem sobre una 
safata per coure al forn i la tapem amb 
un drap de cuina perquè fermenti. En 
Joan ens explica que també la podem 
posar a fermentar dins el forn (parat) i 
amb la porta tancada perquè no hi en-
tri l’aire. El temps de fermentació varia 
segons la temperatura, ara l’hivern pot 
trigar entre dues i tres hores a estar. 
Sabrem que ha arribat el moment de 
coure-la quan hagi doblat el seu volum.

Per coure la barra haurem escalfat 
prèviament el forn a 200°- 220°, un cop 
calent la posem a dins i la coem durant 
uns 20 minuts aproximadament. Hi ha 
qui abans pinta la barra amb una mica 
d’ou, perquè quedi més ros un cop esti-
gui cuit, és opcional. El temps de coc-
ció de cada forn és un món, per això en 
Joan ens recomana estar alerta mentre 
es va coent, per evitar que es cremi.

Un cop cuit, traiem la barra del forn 
i la deixem refredar. Quan sigui freda, 
tallem la barra a llesques i les posem 
de nou a dins del forn per torrar-les a 
banda i banda. Un cop rosses, ja tenim 
els borregos fets.// JOAN GRIERA

dalt i a baix.
Enfarinar una superfície plana i 

evocar-hi la massa. Dividir la massa 
en 3 parts i fer-ne 3 barres d’uns 5 cm 
d’amplada. 

Folrar una safata amb paper de 
forn. Posar les 3 barres dins la sa-
fata, separades entre si, i pintar-les 
amb ou batut. Coure al forn durant 
20 minuts aproximadament, fins que 
es vegin una mica daurades.

Tallar els carquinyolis just en sor-
tir del forn perquè la massa encara 
és tova. 

Repartir els carquinyolis ben es-
campats per la safata. Coure els car-
quinyolis 3 o 4 minuts més per banda 
i banda, a la mateixa temperatura de 
forn. Treure del forn i deixar refredar 
completament.

EL PRODUCTE
Els carquinyolis i els borregos són 

pastes típiques de Catalunya, les Ba-
lears, el País Valencià, l’Aragó, Occi-
tània, Siciília i la Toscana. 

Aquests dos dolços de la gastrono-
mia mediterrània van servir a Lluís 
Millà per anomenar els dos protago-
nistes de la seva obra. // SIRA TURI-
GAS VILA

INGREDIENTS INGREDIENTS
 »1 kg de farina de força

 »750 g d’aigua o llet (a gust de 
cadascú)

 »50 g de mantega (per quilo de 
farina)

 »100 g de sucre

 »2 ous sencers

 »Un polsim de sal (per ulls poc 
experts entre 10 i 15 grams, per 
quilo de farina)

 »30 g o 50 g de llevat fresc

 »• 450 g de farina 

 »• 4 ous 

 »• 200 grams de sucre 

 »• 180 g d’ametlles senceres 
crues (també es pot fer amb 
avellanes o festucs)

 »• Ratlladura de la pell d’una 
taronja

 »• Una culleradeta de canella 
en pols

 »• Un polsim de sal

 »• 10 g de llevat en pols
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El VI DE MISSA pels pastors

L’ARCÀNGEL que tots volem

El VI BULLIT pels dimonis

El vi de missa és un vi generós que 
està entre un dolç i un ranci. El vi 
de missa De Muller s’elabora de la 
mateixa manera que fa 150 anys: 
arriba el raïm al celler, fan el prem-
sat i el passen a una tina d’acer in-
oxidable per fer la fermentació, però 
quan encara és un punt dolç la paren 
afegint-hi alcohol vínic. A continua-
ció fan la criança en una bota, que 
consisteix a buidar-la anualment un 
terç per embotellar el vi, i llavors re-

Ens ubiquem al municipi de San-
ta Maria d’Oló, a l’envejada comarca 
veïna del Moianès, envoltats de bosc 
i a pràcticament vuit-cents metres 
d’alçada. A uns deu minuts de la po-
blació, en una pista forestal direcció 
l’Estany hi trobem una masia, ermita 
romànica i un celler amb el mateix 
nom: Sant Miquel d’Oló. L’Oriol Gar-
riga n’és el propietari des de 2013 i 
ha començat un llarg camí per tornar 

El vi bullit sempre ha estat molt 
arrelat a la comarca del Bages, i al 
Lluçanès, per proximitat. S’elaborava 
amb les varietats tradicionals de la 
zona, en temps de verema, fent bullir 
el most, sense fermentar, en calderes 
d’aram, amb foc de fusta de vinya, fins 
a concentrar-ne el sucre, i donant 
fruit a un vi dolç intens. Antiga-
ment, les varietats que ocupaven 
els terrenys de la zona tenien poc 
grau alcohòlic, per això busca-
ven, amb aquesta ebullició, una 
major concentració. Així mateix, 
aquest era un vi especial pels dies 
de festa, però també s’havia fet 
servir com a beguda energètica, sent 
comú que se n’oferís als nens que els 
costava agafar pes.

El binomi de la família Roqueta 
i David Seijas, que són els elabo-
radors del dolç de foc flama fa que 
tinguem un vi bullit fabulós molt a 
prop de casa. La família Roqueta té 
un llegat familiar de més de 800 anys 

omplir-la amb el vi dolç acabat d’ela-
borar.

El celler De Muller de Reus elabo-
ra vi de missa, un vi dolç de garnat-
xa blanca i macabeu que es fa servir 
a la litúrgia catòlica i del qual és el 
líder mundial. Fan servir tres de les 
botes més grans i més antigues de 
Catalunya, fetes a principi del segle 
XX.

Durant cinc papats, va ser proveï-
dor en exclusiva del Vaticà. Actual-

a la vida una finca que estava aban-
donada des de feia més de 50 anys.

La seva filosofia segueix les pautes 
de la permacultura: respecta els tem-
pos, els cicles de la vida, la regenera-
ció i les simbiosis entre els diferents 
elements de l’entorn. Segueix uns 
criteris ecològics i de sostenibilitat 
perquè no entén cap altra manera de 
fer-ho. El seu principal objectiu és la 
sostenibilitat holísticament, en tot 

d’història a la seva masia a Santa Ma-
ria d’Horta d’Avinyó i David Seijas té 
una llarga i reconeguda trajectòria en 
el món del vi i també ha estat guar-
donat amb importants premis. Actu-
alment, ell vol compartir i apropar el 
món del 

ment, elabora uns 80.000 litres cada 
any i va a parròquies de tot el món. 
Aquest tipus de vi s’exporta als cinc 
continents i és exactament el mateix 
producte que es pren a qualsevol de 
les parròquies catalanes.

Les normatives d’elaboració del vi 
de missa per a l’Església catòlica es 
van regular als concilis de Florència 
de Trento, però va ser un pare jesuïta 
qui, l’any 1944, va publicar el llibre 
El pa i el vi eucarístic, on va recollir 

el projecte, no només a la vinya sinó 
en la gestió de la finca, amb el procés 
productiu... En definitiva, una mane-
ra d’entendre la vida.

Elabora vins 100% monovarietals 
on cada vi és el reflex d’una varietat 
en aquest lloc i moment concret. Per 
això, és crucial el clima, el sòl, l’en-
torn, els llevats, les fermentacions... 
Aquesta manera de treballar defineix 
el vi de cada any, deixant que cada 

vi a través d’històries embotellades, 
amb el seu projecte Gallina de Piel 
Wines.

Per elaborar el dolç de foc, s’agafa 
el most, només el suc, procedent del 
premsat de les varietats picapoll, ma-
cabeu i malvasia, es concentra en una 
cassola d’acer inoxidable damunt d’un 

foc fet amb fusta, 

una estricta normativa sobre com 
havia de ser l’elaboració de vins que 
fossin aptes per a la consagració. Po-
den estar fets de qualsevol varietat, 
però sempre procedents de la “Vitis 
vinisfera” exclusivament. Per tant, 
no poden ser de vinyes salvatges. I 
han de ser dolços, perquè prendre’ls 
en dejú sigui més agradable.

El vi de Missa que distribueix De 
Muller per als actes litúrgics també 
es comercialitza per al públic en ge-
neral, a Cal Siller el podreu trobar. 
Catalunya és dels pocs llocs on el vi 
de missa també es pren com a vi de 
postres.//

varietat s’expressi com és, per això, 
al celler fa una mínima intervenció 
perquè el raïm es converteixi en vi.

L’Arcàngel és un vi elaborat de pi-
capoll, un raïm que té al mig del bosc 
i cull a mà. Primer de tot fa una ma-
ceració amb pells durant 24 hores, 
posteriorment fa un premsat i la fer-
mentació espontània amb els llevats 
autòctons dins de dipòsits d’acer in-
oxidable. Quan acaba la fermentació 
fa un trasbals i el vi reposa amb les 
mares fines durant quatre mesos en 
dipòsits d’acer inoxidable. Passat 
aquest temps, l’embotellen.//

que es va escalfant a poc a poc a dins 
d’una barraca de pedra seca a la finca 
de la família Roqueta. A mesura que 
s’inicia l’ebullició, es va evaporant 
part de l’aigua i es van concentrant 
els sucres i enriquint els aromes, en 
un procés bastant pausat. Una ve-
gada arriba al punt de concentració 
desitjat, es deixa reposar fins que es 
refreda. Posteriorment, es trascola a 
una bota de castanyer d’uns 100 li-
tres, on es fermenta de manera molt i 
molt lenta, fins a aturar-se de manera 
natural i així deixant una concen-

tració de sucres residuals. Aques-
ta fermentació, que a vegades 

pot ser intermitent, acaba el 
seu procés ben entrada la pri-
mavera. És aleshores quan 
aquest vi bullit acabat de fer-
mentar s’afegeix a la bota de 

criança, originària dels anys 
30 i amb una capacitat de 
300 litres, on reposa amb 
les mares de ranci d’uns 

70 anys aproximadament 
i així queda impregnat de 

tota la personalitat i complexitat 
aromàtica del ranci.//
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El Club, a l’esgraó més alt del podi, celebrant la victòria.// F.: BTT Triatló Lluçanès

La lliga catalana de duatlons 
de muntanya va finalitzar el 
passat diumenge 11 de desembre 
després de sis caps de setmana 
consecutius de curses, i ho va fer 
amb el club BTT Triatló Lluça-
nès a l’esglaó més alt del podi, 
una vegada més. El club del Llu-
çanès revalida, així, el títol de 
campió de Clubs de divisió d’ho-
nor per cinquè any consecutiu. 
L’últim duatló es va disputar a 
Vilobí del Penedès, on el pradenc 
Adrià Noguera va ser el primer 
corredor a travessar la línia de 
meta. 

Individualment, els corredors 
del Lluçanès han obtingut uns 
grans resultats que han contri-
buït a donar la victòria global. 
De fet, els lluçanencs tenen dos 
corredors al rànquing final de 
les sis curses disputades al llarg 
de la Copa Catalana. Són el pra-
denc Xavier Madrona – segon – i 
Albert Camps– tercer. En cate-
gories inferiors, diversos atletes 

del BTT Triatló Lluçanès han 
aconseguit també entrar al podi 
de les classificacions finals, com 
Guillem Solanas (campió de la 
categoria SUB-23), Miquel Gaja 
(segon de la mateixa categoria), 
Albert Camps (segon classificat 
de la categoria de veterans 1) o 
Xavier Subirana (tercer de vete-
rans 3). 

A més, a mitjan novembre 
l’equip ja es va proclamar Cam-
pió de Catalunya al duatló de 
Cornellà de Llobregat. D’aquesta 
manera, el BTT Triatló Lluçanès 

tanca una temporada més bri-
llant i demostrant la seva soli-
desa en el terreny dels duatlons. 
Tant és així, que des de la tem-
porada 2011-2012 els del Lluça-
nès només han fet que millorar 
i pujar esglaons. Aquell any van 
proclamar-se campions de la se-
gona divisió, fet que els va per-
metre pujar a primera. Després 
de tres temporades van aconse-
guir un nou ascens a la divisió 
d’honor, d’on han estat campions 
sis anys (cinc dels quals consecu-
tius) i quarts una temporada.//

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch

El BTT Triatló Lluçanès, campió de 
Catalunya per 5è any consecutiu 
Adrià Noguera tanca la temporada amb una victòria absoluta

Ja el tenim trucant a la porta, el solstici 
d’hivern i amb ell, totes les festes nadalen-
ques. Nadales, àpats, família, regals, com-
partir i consumir, consumir, i consumir. 
Unes festes que històricament ens porta-
ven a recollir-nos, a retrobar-nos amb fa-
miliars i amics a la vora del foc, a explicar 
històries, llegendes i com havien anat les 
collites de l’any! I a degustar aquell porc 
que tants mesos havíem estat consentint i 
engreixant. Temps per cuidar i cuidar-nos.

Ara, quan penses en Nadal, més avi-
at et ve al cap llums de colors, aparadors 
plens d’objectes que no tots saps perquè 
serveixen, moltes caixes i papers, taules 
plenes d’aliments, i moltes vegades, sensa-
ció d’haver menjat i begut massa. I quan 
tot ha acabat, quilos i quilos de deixalles. 
També, és clar, rialles, cançons, retroba-
ments i regals o plats que et fan pensar en 
les altres.

Però pensava en els infants, i en com són 
de significatius els aprenentatges que te-
nen al voltant d’aquests dies que les adul-
tes donem tanta importància. I d’aquí, 
rumiava en algunes contradiccions. Si ja 
sabem que el sucre no és el millor aliment, 
i menys en etapes de creixement, com és 
que personatges com els Reis d’Orient o 
el tió en regalen? Si ens agradaria que els 
nostres infants tinguessin paciència i va-
loressin el que costen les coses, per què en 
dies tan importants els regalem immedia-
tesa il·limitada? Si voldrem infants inclu-
sius i feministes, per què continuem caient 
en regalar la nina per la nena i el cotxe 
pel nen; disfresses de princeses i cromos de 
pokémons? Si els fem xerrades a les esco-
les sobre la importància de reduir residus 
i reciclar, com pot ser que aquests dies es-
tiguem oferint el model contrari? Si volem 
que siguin infants sincers, per què aquests 
dies sí que es poden dir mentides?

Res, que penso que seria molt bonic apro-
fitar aquests dies tan especials. Aquests 
dies que ens permeten connectar amb els 
canvis que fa la natura i viure, com ella, 
més lentament, reposant i recuperant for-
ces. Festes que ens fan retrobar amb les 
persones estimades, les que hi són i les que 
no hi són, permetent-nos parlar de vida, 
de mort, de celebració. Seria molt bonic 
aprofitar per a revisar com ho celebrem. 
I sentir-nos totes i tots com a models pels 
infants que viuran Nadal amb nosaltres. 
Infants que aprenen com és el món que els 
envolta a través del que veuen i viuen cada 
dia, especialment en els dies amb gran 
significat com els que ja ens truquen a la 
porta.//

Ariadna
TREMOLEDA PANYELLA

Nadal i consum

LA COLUMNA

NOTÍCIESESPORTS
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El Pradenc agafa velocitat de creuer

El Municipal de Prats de Llu-
çanès va acomiadar l’any amb la 
visita de la U.E. Seva en l’últim 
partit del conjunt blaugrana com a 
local aquest 2022.

Tot i les baixes temperatures, 
els seguidors més puntuals van 
rebre una galleda d’aigua freda 
quan encara no s’havien complert 
els deu primers minuts de joc. Una 
badada pradenca en zona defensi-
va combinada amb una bona com-
binació dels verd-i-blancs al vèrtex 
de l’àrea va propiciar el primer gol 
del partit.

Gairebé sense temps per assi-
milar el cop, els sevencs van tor-
nar a la càrrega, però en aquesta 
ocasió el 2 contra 1 no va acabar, 
per ben poc, amb l’esfèrica al fons 
de la xarxa. Al cap de vint minuts 
de partit, els blaugranes van do-
nar senyals de vida a través de 
dues bones aproximacions que 
van acabar en córner. Era el pre-
ludi de què passaria al minut 30 
del primer temps, moment en què 
Gerard Trulls empatava el duel 
aprofitant un refús del porter visi-
tant per empatar l’enfrontament. 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

Conscients de la importància de 
sumar un nou triomf, els jugadors 
van tornar de pressa al cercle cen-
tral sense massa celebracions. El 
Seva, que és a posicions de des-
cens, estava obligat a buscar no-
vament l’avantatge al marcador, 
i gairebé el troba només cinc mi-
nuts després del gol local. L’equip 
osonenc va disposar de dues opor-
tunitats clamoroses, a la primera 
de les quals el porter pradenc ja 
estava abatut. Ja se sap, però, que 
en el futbol “qui perdona, ho paga”. 
A cinc minuts d’arribar al descans, 
Gerard Baroy feia una acció indi-
vidual per banda esquerra deixant 
clavats dos jugadors verd-i-blancs 
i fent la passada “de la mort” cap a 
Jordi Camprubí, que va empènyer 
la pilota per donar la volta al re-
sultat.

El segon gol va fer mal al Seva, 
que va poder encaixar el tercer des-
prés d’un canvi de joc mil·limètric 
de Jordi Bartrons que Baroy no va 
poder transformar en gol.

A la segona meitat, molt poca 
productivitat de tots dos conjunts, 
amb interrupcions constants i pi-
lotades llargues sense destinatari 
concret. Tot i algun ensurt, el Pra-
denc va saber gestionar els minuts 
finals per tancar amb una victò-
ria el 2022 a casa. L’últim partit 
de l’any obligarà els blaugranes a 
fer una bona quilometrada, ja que 
diumenge 18 s’enfrontaran al Sant 
Feliu de Codines, rival directe a la 
part alta, a les 12 del migdia.

L’estrena del nou any serà al 
Municipal de Prats, en el partit 
que enfrontarà el Pradenc i el Bi-
gues el diumenge 8 a les 16:30h.//

Un instant de la segona meitat del F.C. Pradenc 2-1 U.E. Seva.// F: ISAAC PERAIRE

Un gol matiner de la U.E. Seva va fer saltar les alarmes a Prats, però Trulls i Camprubí 
es van encarregar de girar la truita perquè l’equip de Jordi Pont sumés tres punts d’or 

FUTBOL

Empat “in extremis” del 
Pradenc sènior femení

Tercera victòria consecutiva 
pel C.E. Sant Feliu Sasserra

L’equip de Javi Moreno i Xavier Pedragosa va ar-
rencar un valuós empat (2-2) a Sant Quirze de Besora.  
Tot i començar guanyant, a través d’un gol de Mer-
cè Colomer al minut 5, les blaugranes no van po-
der sentenciar i ho van acabar pagant. Les de Sant 
Quirze van capgirar el marcador amb dos gols.  
Quedava tota la segona meitat per revertir el resul-
tat, però no va ser fins als últims instants que Judit 
Fumanya rescatava un punt per al conjunt pradenc. 
Amb aquest empat, les blaugranes encadenen 3 par-
tits sense perdre, que seràn quatre si aconsegueixen 
sumar al camp del líder, l’Athletic Club Riells. El 
partit entre tots dos equips es disputarà el proper 
dissabte dia 17 a dos quarts de 6 de la tarda.// XVA

El C.E. Sant Feliu va encadenar el passat diu-
menge una tercera victòria consecutiva. El conjunt 
blanc-i-blau s’enfrontava contra el Vilada a casa. Els 
sasserrencs van dominar tot el partit amb superiori-
tat, i malgrat estar en moltes ocasions a l’àrea con-
trària, la pilota es va resistir a entrar. Finalment, al 
minut 69, Damià Riba va aconseguir marcar de pe-
nal, l’únic gol que entraria a porteria en tot el matx.

Amb aquesta victòria els sasserrencs encadenen 
tres victòries consecutives, i comencen a enfilar po-
sicions a la taula.

El pròxim partit serà a Olvan, aquest proper diu-
menge.// Red.

ESPORTS



15 de desembre de 2022

LaRella | 25

NOTÍCIESESPORTS

Futsal Prats i Pavelló Municipal 
allarguen la seva relació victoriosa

Les victòries del C.F.S. Prats 
de Lluçanès davant la seva afi-
ció es comencen a convertir en 
un clàssic. En l’últim partit 
de l’any com a local, l’equip de 
Sanjuan i Basagaña es va exhi-
bir per consolidar la tercera po-
sició a la taula classificatòria.  
El primer temps va servir per dei-
xar el duel molt ben encarrilat, 
amb gol d’Albert Ferrer ja al mi-
nut 4 de partit. El domini aclapa-
rador dels locals va permetre am-
pliar l’avantatge fins al 3-0 amb 
dos gols pràcticament seguits. 
Primer Jordi Torres i després 
Guille Borralleras posaven el 
Premià contra les cordes al minut 
11 de joc. Els maresmencs, pocs 
segons després, van provar de 
reaccionar anotant el seu primer 
gol. La reacció visitant, però, va 
quedar en un intent perquè Jordi 
Torres va fer el quart poc abans 
del descans. A la represa, el ma-
teix Torres ampliaria encara més 
la renda amb el 5-1, completant 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

així el seu hat-trick particular. 
El conjunt visitant ho intentava 
novament anotant el segon gol, 
però era el dia de Jordi Torres i 
ell va ser l’encarregat de parar 
els peus als del maresme amb el 
seu quart gol de la tarda, fet que 
el convertia en màxim golejador 
de l’equip juntament amb Franc 
Serra, tots dos amb 7 dianes.  
Un autogol visitant va permetre 
al Futsal Prats fer el 7-2 i arro-

donir la festa. A l’últim minut 
el Premià de Dalt va tancar el 
marcador amb el 7-3 definitiu.  
Després de descansar el cap de 
setmana de la Fira de Santa Llú-
cia, el C.F.S. Prats s’haurà de 
desplaçar fins a Aiguafreda per 
disputar l’últim partit del 2022. 
L’enfrontament entre tots dos 
conjunts serà el proper dissabte 
dia 17 a dos quarts de 6 de la tar-
da.//

Jugadors del C.F.S. Prats agraint el suport de l’afició en l’últim partit a casa.// F: XAVIER VILELLA

Els blaugranes assoleixen el ple de victòries a casa aquest 2022, sumant els dotze 
punts que s’hi han disputat, els últims tres davant el C.F.S. Premià de Dalt (7-3) 

CÓRRER

Aniol Clavell, el campió 
lluçanenc de la Jean 
Bouin a Barcelona 

El darrer diumenge 27 de novembre, es va celebrar 
la 99a edició de la cursa Jean Bouin  a Barcelona. Ani-
ol Clavell, de Sant Boi de Lluçanès, va assolir la vic-
tòria de la categoria  “Sub 18” amb un temps de deu 
minuts i 16 segons. 

No és el primer cop que l’Aniol es proclama campió 
de la Jean Bouin. El jove atleta  lluçanenc ja havia 
participat anteriorment en tres ocasions més. Va de-
butar a la cursa  barcelonina l’any 2015, durant la 92a 
edició. En aquest cas, va córrer a la categoria d’aleví  
de primer any, on també va obtenir la primera posició. 

Enguany, el recorregut de la cursa consistia en una 
ruta de 3.600 metres, que travessava  els carrers de 
Montjuïc. Tot i la dificultat dels trams en pendent, 
l’atleta santboienc no va  dur a terme cap prepara-
ció física específica per a l’ocasió. Va seguir la seva 
rutina  habitual, la qual consisteix en deu hores set-
manals d’entrenament que combinen  l’atletisme, la 
natació i el gimnàs. Aquesta dedicació l’ha portat a 
proclamar-se Campió  de Catalunya de 2000 obstacles 
i tercer d’Espanya de la mateixa disciplina, ambdós  
durant la temporada 2022. 

De cara a la temporada vinent, l’Aniol espera amb 
il·lusió presentar-se a l’edició del  centenari de la Jean 
Bouin. Aquest cop, però ho farà a la categoria “Sub 
20”. El canvi de  categoria suposa un allargament de 
les distàncies, que ara passaran a ser d’entre sis i vuit  
quilòmetres. Més enllà de Barcelona, l’atleta santbo-
ienc també es proposa competir la  pròxima tempo-
rada als diferents campionats d’atletisme d’Espanya: 
cros, pista coberta i  2000 obstacles.// NAP
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 DIMECRES 4 DE GENER 

PRATS DE LLUÇANÈS_ TALLER D’SKATE, a 
les 4 de la tarda a l’skate parc.
OLOST_ APRÈN A FER EL TEU TORTELL de 
reis, a les 5 de la tarda a l’Espai Activa’t.
PRATS DE LLUÇANÈS_ TALLERS de manu-
alitats amb materials naturals, de 10 a 1 
del migdia al casal del jovent.

 DIJOUS 5 DE GENER 

PRATS DE LLUÇANÈS_ ARRIBADA DE LA 
CAVALCADA REIAL, a les 6 de la tarda 
pel cantó de Lurdes. TALLERS de manua-
litats amb materials naturals, de 10 a 1 
del migdia al casal del jovent. DISCOMÒ-
BIL REIAL, a partir de 2/4 d’1 de la nit a 
la sala polivalent.
SANT FELIU SASSERRA_ ARRIBADA DE 
SSMM Els Reis d’Orient, a les 6 de la tar-
da per la Ctra. d’Oristà.
SANT BOI DE LLUÇANÈS_ ARRIBADA DE 
SSMM els Reis d’Orient, a les 6 de la tar-
da a l’entrada del poble.

REDACCIÓ_  
Ferran Vila Cabanas,  Carolina 
Font Usart, Lluc Corominas 
Peraire, Jordi Boralleras Estruch, 
Marta Giravent Crespiera, Nerea 
Sánchez Moreno, Roger Torrents 
Boy, Natàlia Avellan Puig i Xavier 
Vilella Antonell.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE_ 
Sira Turigas Vila, Anna Gorchs 
Font, Ariadna Tremoleda Panyella 
i Dimitri Coppola.

DISSENY I EDICIÓ_ 
Pol Asensi Turigas
edicionslarella@gmail.com

PUBLICITAT, CONTINGUTS I 
ADMINISTRACIÓ_ 
Carolina Font Usart
comunicaciolarella@gmail.com

EL TEMPS_ Pere Cors (Oristà) 
i www.meteosona.com

EDITA_ LaRella. Iniciatives 
socioculturals del Lluçanès  
621 276 429 
larellallucanes@gmail.com

DIPÒSIT LEGAL_ B-31.541-2001 

partir de 2/4 de 12 del migdia. NADAL AL 
CARRER, a partir de les 6 de la tarda a 
Cal Bach.
LA TORRE D’ORISTÀ_ PRESENTACIÓ DEL 
MOTO CLUB LA TORRE. Exposició de vehi-
cles i esmorzar. A partir de les 9 del matí 
a la sala polivalent.

 DIMARTS 20 DE DESEMBRE 

OLOST_ TALLER DE CUINA saludable de 
Nadal per a tothom. A partir de 2/4 de 5 
a l’espai Activa’t. XERRADA SOBRE L’OLI-
VERA, amb el grup d’estudis de plantes 
de l’entorn, a les 9 a la Biblioteca.
PERAFITA_ CANTADA DE NADALES de 
l’Escola Heurom, durant tot el dia pels 
carrers del poble.

 DIMECRES 21 DE DESEMBRE 

OLOST_ “UN NADAL SENSE TU”, a càrrec 
de Mercè Castro, a partir de 2/4 de 6 de 
la tarda.

 DIJOUS 22 DE DESEMBRE 

SANT FELIU SASSERRA_ ACIVITAT LATE-
NEUA, a 2/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.
PRATS DE LLUÇANÈS_ CONTES DEL MÓN, 
a les 4 de la tarda a l’Espai.

 DIVENDRES 23 DE DESEMBRE 

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ LES PASTO-
RETES. A les 8 del vespre i a les 10 de la 
nit, al casal.
PERAFITA_ ELS PASTORETS. A les 7 de la 
tarda al pavelló municipal.
OLOST_ SORTEIG de tres paneres de la 
campanya “Olost viu el Nadal amb tu”, 
a 2/4 de 5 de la tarda a la plaça Major.

 DISSABTE 24 DE DESEMBRE 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ ENCESA D’ES-
PELMES i cantada de nadales, a les 6 de 
la tarda a la plaça Nova.
PRATS DE LLUÇANÈS_ FEM CAGAR EL 
TIÓ, a 2/4 de 12 a la plaça Nova. TXUPI-
TASSO de Nadal, a partir de 2/4 d’1 de la 
nit al Pavelló.

 DIUMENGE 25 DE DESEMBRE 

SANT FELIU SASSERRA_ VINE A FER CA-
GAR EL TIÓ del poble! Xocolatada i CON-
CERT acústic amb Mar Pujol, a les 6 de la 
tarda a la plaça de l’Església.
LA TORRE D’ORISTÀ_ BALL amb Jordi 
Bruch, pastes i bombons. A partir de les 
7 de la tarda a la sala polivalent.
OLOST_ CONCERT DE NADAL, a càrrec de 
trio D-Lirio, a les 7 de la tarda a l’esglé-
sia.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ QUINTO 
REIAL, al Casal.

 DILLUNS 26 DE DESEMBRE 

PRATS DE LLUÇANÈS_ QUINTO REIAL, a 
2/4 de 6 de la tarda a la sala Polivalent.
SANT FELIU SASSERRA_ CONCERT de 
Nadal amb la coral de Sant Feliu, a les 6 
de la tarda a l’Ateneu.
ALPENS_ CONCERT de Nadal, a les 8 del 
vespre a l’església.

AGENDA

 DESEMBRE 

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 
MOSTRA DE PESSEBRES A LA FINESTRA.
OLOST_ EXPOSICIÓ “CAMINS CAP AL 
DESPERTAR” de Dimitri Coppola. A par-
tir del 14 de gener a l’Espai Rocaguinar-
da. ESPAI GUAITA!, dibuix d’Àlex Casti-
llo, al Centre Cívic.
PRATS DE LLUÇANÈS_ EXPOSICIÓ de tre-
balls nadalencs dels alumnes de les esco-
les, a la Sala Cal Bach.

 DIVENDRES 16 DE DESEMBRE 

SANT FELIU SASSERRA_ CONFERÈNCIA 
“Com acompanyar les emocions dels in-
fants”, amb Miriam Triadó, a 2/4 de 6 a 
l’Ateneu.
PRATS DE LLUÇANÈS_ TORRONADA i con-
cert de Nadal, a partir d’¼ de 6 de la tar-
da a l’Espai Social de la Gent Gran. RE-
CORDANT PERE VILA I ESPONA en el seu 
centenari, a les 9 del vespre a l’Espai.
OLOST_ VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ 
“camins cap al despertar” de Dimitri 
Coppola, a les 6 de la tarda a l’Espai Ro-
caguinarda.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ CANTADA 
de nadales, encesa dels llums de Nadal i 
xocolatada, a 2/4 de 7 de la tarda.

 DISSABTE 17 DE DESEMBRE 

SANT FELIU SASSERRA_ TALLERS DE NA-
DAL, a les 10 del matí a l’Ateneu. Dolços 
saludables, a les 5 de la tarda a l’Ateneu.
PRATS DE LLUÇANÈS_ TROBADA DE BAN-
DES DEL LLUÇANÈS, a les 12 del migdia 
als jardins de la Farmàcia Vella. DO-
NACIÓ DE SANG, de 5 a 8 de la tarda a 
l’Espai. MERCAT DE NADAL, a les 5 de la 
tarda a la plaça de l’Església. CANTADA 
DE NADALES PARTICIPATIVA, a les 5 de 
la tarda a la plaça de l’Església. AUDI-
OVISUAL: El canvi climàtic a les glace-
res dels Pirineus, amb Jordi Camins, a 
2/4 de 8 del vespre a la sala de Plens. 
CONCERT DE NADAL per La Marató amb 
Coral Escriny, a les 9 del vespre a l’Es-
glésia.
OLOST_ CANTADA DE NADALES a càrrec 
dels alumnes de l’Escola Terra Nostra i 
sorteig d’una panera de productes locals, 
a 2/4 de 12 del migdia a la plaça Major.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ PREPAREM 
LA FARMACIOLA natural, activitat del 
calendari del Lluçanès, a 2/4 d’11 del 
matí al Casal.

 DIUMENGE 18 DE DESEMBRE 

SANT FELIU SASSERRA_ CICLE LATE-
NEUA, amb la pel·lícula Dúnia i Altres 
contes del món, a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’Ateneu.
OLOST_ ACTES PER LA MARATÓ. CAMI-
NADA i xocolatada, sortida a les 9 del 
matí a la plaça Major. CONCERT DELS 
ALUMNES DE L’EMAL, BINGO PER LA MA-
RATÓ I CONCERT a càrrec de la Coral No-
ves Veus, a partir de les 6 de la tarda al 
Casal de la Gent Gran.
PRATS DE LLUÇANÈS_ DONACIÓ DE 
SANG, de 10 a 2 del migdia a l’Espai. 
CONCERT amb el quintet de metall, a 

 DIMARTS 27 DE DESEMBRE 

OLOST_ TALLER DE CUINA saludable per 
adolescents, a partir de les 11 del matí a 
l’Espai Activa’t.
SANT FELIU SASSERRA_ UP’S de Nadal.
PRATS DE LLUÇANÈS_ JUGUEM A PRATS, 
de 10 a 1 del matí i de 4 a 8 de la tarda 
al pavelló.

 DIMECRES 28 DE DESEMBRE 

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ PASTORETS, a 
càrrec de la cia El Coverol, a les 7 de la 
tarda al Centre.
OLOST_ SPINNING, a les 4 de la tarda a 
la zona esportiva.
PRATS DE LLUÇANÈS_ JUGUEM A PRATS, 
de 10 a 1 del matí i de 4 a 8 de la tarda 
al pavelló.
PERAFITA_ EXPLICA’M UN NADAL, con-
tes. A les 6 de la tarda a la sala poliva-
lent del centre de cultura.

 DIJOUS 29 DE DESEMBRE 

PRATS DE LLUÇANÈS_ ANUNCI DE L’AR-
RIBADA DELS CARTERS reials, a les 6 de 
la tarda, pels carrers del poble. JUGUEM 
A PRATS, de 10 a 1 del matí i de 4 a 8 de 
la tarda al pavelló.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ PATGE RE-
IAL, a 2/4 de 6 de la tarda.

 DIVENDRES 30 DE DESEMBRE 

PERAFITA_ ELS PASTORETS. A les 7 de la 
tarda al pavelló municipal.
PRATS DE LLUÇANÈS_ TALLER DE TIR 
AMB ARC, a les 4 de la tarda al pavelló 
municipal.
SANT BOI DE LLUÇANÈS_ ARRIBADA 
DELS CARTERS reials, a les 6 de la tarda 
al Centre.

 DISSABTE 31 DE DESEMBRE 

PRATS DE LLUÇANÈS_ CAP D’ANY INFAN-
TIL, a les 11 del matí a la plaça de l’Es-
glésia. CURSA DE SANT SILVESTRE, a les 
6 de la tarda davant de Cal Bach. REVET-
LLA DE CAP D’ANY, a partir de la 1 de la 
nit al pavelló.

 DIUMENGE 1 DE GENER 

SANT FELIU SASSERRA_ ENCESA D’ES-
PELMES solidàries, a la plaça Major. Ar-
ribada del MISSATGER REIAL, a les 6 de 
la tarda a la plaça Major.
PRATS DE LLUÇANÈS_ ARRIBADA DELS 
CARTERS REIALS, a partir de les 12 del 
migdia als jardins de la farmàcia Vella.

 DILLUNS 2 DE GENER 

OLOST_ OLOST PARK, de 4 a 8 de la tarda.
PRATS DE LLUÇANÈS_ TALLERS de manu-
alitats amb materials naturals, de 10 a 1 
del migdia al casal del jovent.

 DIMARTS 3 DE GENER 

OLOST_ OLOST PARK, de 4 a 8 de la tarda.
SANT FELIU SASSERRA_ UP’S de Nadal.
PRATS DE LLUÇANÈS_ TALLERS de manu-
alitats amb materials naturals, de 10 a 1 
del migdia al casal del jovent.

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 LA TORRE LLUÇÀ OLOST LA QUAR

SANTA CREU STA EULÀLIA

CELEBRACIONS

CARNISSERIES SUPERMERCATS

FORMATGES

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI

CANSALADER - XARCUTER

PLATS 
PREPARATS

DISTRIBUCIÓ

PRATS DE LLUÇANÈS SANT BOI

SANT BARTOMEU
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NOU AL DIRECTORI!

LA TROBARAS A LA SECCIÓ 9,  
amb els Bars, Restaurants i Hostals

12_ALTRES SERVEIS
AUTO ESCOLA FUNERÀRIA TINTORERIA

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

NETEJAFOTOGRAFIA RESIDÈNCIA

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

16 dv OLOST PORTAL DE QUERALT

17 ds F. YLLA-CATALÀ - VIC YLLA-CATALÀ

18 dg F. TANYÀ - VIC TANYÀ

19 dl PRATS EURAS

20 dt OLOST ALIBERCH

21 dc PRATS BARNOLAS

22 dj ST. BARTOMEU TERRICABRAS

23 dv PRATS FARGAS

24 ds F. ARUMÍ - VIC ARUMÍ

25 dg F. URGELL - VIC URGELL

26 dl F. TANYÀ - VIC TANYÀ

27 dt OLOST VILAPLANA

28 dc PRATS ATLÀNTIDA

29 dj ST. BARTOMEU AUSA

30 dv OLOST POU

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

1 dg YLLA-CATLÀ - VIC YLLÀ-CATALÀ

2 dl ST. BARTOMEU URGELL

3 dt OLOST EURAS

4 dc PRATS ALIBERCH

5 dj ST. BARTOMEU BARNOLAS

6 dv TERRICABRAS - VIC TERRICABRAS

7 ds FARGAS - VIC FARGAS

8 dg ARUMI - VIC ARUMI

9 dl ST. BARTOMEU YLLA - CATALÀ

10 dt OLOST TANYÀ

11 dc PRATS VILAPLANA

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

ENCANTS

ES VEN

 »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 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 RACÓ DE LA FEINA

BUSCO FEINA OFEREIXO FEINA

> SÒCIA CUINERA a la 
Roca de Sobremunt per 
seguir oberta. T.: 650 35 
62 99 (R539/02)

> 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. 
(R539/01)

> CUIDADORA I PASSEJADORA de gossos 
i gats. Em dic Danna i tinc 25 anys. Res-
ponsable 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 només als matins; per 
cuidar nens; acompanyar-los a l’escola..., o 
cuidar gent gran només de Prats de Lluça-
nès. T.: 610 39 93 23 (R538/02)

> Noia de Prats de Lluçanès de 25 anys 
s’ofereix per NETEJADORA o CUIDADORA. 
T.: 613 632 184 (R538/03)

La Rella tornarà 
a sortir el 12 de 
gener de 2022!

Bones
festes!

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 30 de novembre al 13 de desembre

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

30 11.8 -1.8 0.2 11.1 -0.4 0.0 9.9 0.3 0.0 10.0 -3.2 0.0 s/d s/d s/d
1 9.8 -1.0 0.0 8.6 0.9 0.0 8.3 1.4 0.0 9.8 0.2 0.0 s/d s/d s/d
2 11.7 -2.7 0.4 9.9 -0.9 0.0 9.2 0.4 0.0 10.4 -3.2 0.0 s/d s/d s/d
3 10.4 -4.6 1.0 9.3 -2.6 1.0 8.7 -0.3 1.8 9.0 -6.3 0.0 s/d s/d s/d
4 10.2 -3.1 0.2 3.2 2.7 0.0 8.5 -0.3 0.6 10.0 2.0 2.0 s/d s/d s/d
5 14.3 -4.4 0.0 13.7 -2.5 0.0 12.7 -0.7 0.0 13.7 -5.5 0.0 s/d s/d s/d
6 13.6 -0.1 0.0 13.0 1.2 0.0 12.1 3.4 0.0 12.8 -0.4 0.0 13.2 3.6 0.0
7 14.3 -1.0 0.0 13.3 0.5 0.0 12.7 4.2 0.2 12.1 -2.2 0.0 13.5 3.7 0.0
8 9.0 3.5 7.0 8.5 4.0 1.8 8.9 5.7 9.0 10.1 0.4 7.0 8.4 5.3 7.2
9 14.1 7.7 2.4 13.5 7.2 2.8 12.5 7.6 3.6 14.2 7.0 3.0 12.8 4.9 2.6

10 8.4 1.4 0.2 8.6 0.7 0.2 8.3 0.6 0.6 7.9 6.2 0.0 7.6 -0.6 0.2
11 6.3 -0.6 0.0 6.8 -0.4 0.0 6.2 -0.3 0.0 5.5 0.0 11.0 6.2 -1.5 0.0
12 6.6 0.5 12.4 5.7 0.4 11.8 6.3 -1.1 14.8 13.7 1.8 0.0 5.8 -2.0 11.4
13 8.8 1.6 0.8 8.4 3.5 0.6 8.7 4.1 0.8 9.1 2.1 0.0 8.2 3.0 1.2

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

OLOST_ 5 i 7 de desembre 14.3

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ_ 3 de desembre -6.3

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 24.6

PRATS 18.2

SANT BOI 31.4

ORISTÀ 23.0

ALPENS 22.6

El Puigmal nevat, darrera el campanar de Sant Bartomeu del Grau, 
el passat 13 de desembre. // F: EMILI VILAMALA

El passat 25 de novembre va passar una calamarsada a Sant Agustí de Lluçanès
 que ho va deixar tot blanc.// F: LES VINYES GROSSES




