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El rei Flyp VI, de la mà de la reina, entrant a la plaça Major d’Olost, durant la Fira d’en Rocaguinarda.//F: XAVIER NAVARRO

Olost festeja la Fira més histèrica
Després de dos anys sense celebrar-se per culpa de la Covid-19, l’humor irònic, 
surrealista i apocalíptic de la Fira d’en Rocaguinarda va tornar als carrers d’Olost

Multa a l’Hospital Universitari 
de Vic pel contagi de malària 
· La Generalitat veu “infraccions de caràcter greu” i multa el centre amb 9.000 €
· El veí de Prats, contagiat a l’Hospital, va acabar morint a causa de la malaltia

 CULTURA 

2n congrés de la 
Transhumància
El Lluçanès hi és present 
amb la creació del joc i el 
Centre d’Estudis de Lluçà

 MEDI AMBIENT 

Més robatoris de 
llenya al bosc
Els propietaris forestals 
del Lluçanès denuncien 
un augment de furts

 FIRES I FESTES 

Lluçà i Oristà, de 
festa major
Agafen el relleu de 
Sobremunt i Sant Martí

 ESPORTS 

El Futbol Sala Prats, 
infal·lible com a local
La victòria contra el líder 
(4-3) col·loca l’equip al 
Top 3 de la classificació

 ADMINISTRACIÓ 

El Consorci aprova 
el pressupost 2023
Els números pugen fins 
al milió d’euros, un 10% 
més que aquest any
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BTT Lluçanès, 
campions de 
Catalunya de duatló
Aina Picas, campiona 
absoluta de Catalunya
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NOTÍCIESL’ÀLBUM

Durant aquest novembre s’ha celebrat a Prats, 
Sant Bartomeu i Alpens la inauguració del pro-
jecte Artimur, en el marc del projecte “Osona: pai-
satge, territori i cultura” impulsat pel Consell Co-
marcal. Es tracta d’una iniciativa d’art urbà que 
engloba 18 murals repartits pels carrers de 5 mu-
nicipis de la comarca d’Osona. La temàtica de les 
creacions té com a objectiu seguir la identitat de 
cada municipi. En el cas dels pobles del Lluçanès, 
les temàtiques són: la forja en el cas d’Alpens; les 
festes de Sant Joan i els Elois a Prats i; l’entorn 
natural del poble a Sant Bartomeu.// NSM

Sobremunt ha celebrat el 10è aniversari del 
Sopar d’en Tomeu durant la Festa Major. El so-
par, “on cadascú es porta el seu”, és un acte molt 
arrelat a la festa i enguany, s’havia d’anar ves-
tit d’etiqueta, com van seguir fil per randa els 
membres de la comissió. Al mateix dia de Festa 
Major també es va celebrar la tradicional arros-
sada, seguit d’un concert d’acordions. Al vespre 
va es va fer el pregó, un acte emotiu on dues 
famílies, Font-Ambrós i Güell-Vallbona, van ex-
plicar la seva experiència viscuda fa molts anys 
a l’Hostal La Roca. Com cada any, el dissabte 
no va faltar la nit de concerts a càrrec de The 
Blackiss i el flamant concert dels Pascual i els 
Desnatats acabant amb la sessió de la Dj Gin. 
També hi va haver activitats per la canalla, ha-
vaneres i campionat de truc.// MGC

La programació d’alçada de la Festa Major de 
Sant Martí d’Albars va comptar amb molt bona 
participació de públic en tots els actes. La festa 
es va inaugurar el divendres 4 de novembre amb 
el concert del saxofonista Pep Poblet, va conti-
nuar dissabte amb les activitats infantils i un 
espectacle amb sidecar, i el diumenge l’humoris-
ta Joan Pera va divertir als assistents al local de 
La Blava, ple fins a la bandera, durant una hora 
i mitja. La festa va continuar el divendres 11, 
amb la missa i el concert de Núria Conangla, i el 
dissabte 12 amb el sopar i el ball.// Red.

Sobremunt celebra una 
Festa Major d’etiqueta

Grans murals a Alpens, 
Prats i Sant Bartomeu

Ple absolut a la Festa 
Major de Sant Martí

El pregó, un acte emotiu on les famílies Font-Ambrós i Güell-Vallbona 
van explicar la seva experiència a La Roca.// F: COMISSIÓ

Un mural de grans dimensions al carrer Reforma de Prats.//
 F: AJ PRATS

El clàssic humorista Joan Pera al local de La Blava,
 ple de gom a gom.// F: AJ SANT MARTÍ

Passaferes durant la inauguració dels murals a Alpens//
F: MONTSE BARNIOL

El mural de la plaça Nova de Sant Bartomeu del Grau.// F: CFU

Com els organitzadors diuen, Olost va tornar a uti-
litzar el bandolerisme com a excusa per celebrar una 
fira més histèrica que històrica. Durant el diumenge 
6 de novembre, els carrers d’Olost van viure les esce-
nes del bandoler Perot Rocaguinarda i la seva pare-
lla, Mercè de Pecanins, envoltades d’anacronismes, 
ironies, i fets surrealistes enllaçats amb l’actualitat. 
Enguany, el poble rebia la visita del Rei Flyp VI, que 
li presentava els seus honors. El divendres també es 
va reproduir el clàssic audiovisual del Club Excursio-
nista, i el dissabte es va celebrar el 15è aniversari del 
rocòdrom de Cal Ferrer i el correfoc infantil.// Red.

Olost rep el rei a la 14a 
Fira d’en Rocaguinarda

El CE Via Fora va celebrar els 15 anys del rocòdrom de Cal Ferrer amb 
proves, sortejos de material i un dinar popular.// F: @CEVIAFORA

Les escenes finals de la Fira, on s’indulta Perot Rocaguinarda, 
però ha de marxar fins a Nàpols.// F: XAVIER NAVARRO

La batalla entre nyerros i cadells, al migdia, a la plaça Major, 
acaba amb diversos morts i ferits.// F: XAVIER NAVARRO
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NOTÍCIESNOTÍCIES

La Generalitat recupera la 
gestió de l’Eix Transversal

El CAP de Prats, una de les 
31 adjudicacions sospitoses 
al judici del Cas 3%

Els productes del Lluçanès 
presents al Gastronòmic 
Fòrum Barcelona

La Generalitat va aprovar, el passat 9 de novem-
bre, l’execució del pagament del preu de revisió del 
contracte amb Cedinsa, actual concessionària de la 
gestió de la C-25 (Eix Transversal). L’executiu va 
pagar el mateix dimecres al matí els 479,3 milions 
d’euros necessaris per resoldre el contracte, i ho va 
fer amb fons propis com va explicar la consellera 
d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas. Des del De-
partament d’Economia puntualitzen que la gestió 
pròpia de la C-25 suposarà un estalvi net de 781,5 
milions d’euros fins a l’any 2040, quan estava pre-
vist que finalitzés la concessió.

El contracte firmat entre les dues parts recollia 
l’opció de recuperar la gestió de l’autovia per part 
de la Generalitat, tot i que només en tres moments 
concrets: l’any 2017, el 2022 o el 2027. Tot i que ja 
es va estudiar l’execució el 2017, l’imposició de l’ar-
ticle 155 ho va fer impossible, i s’ha dut a terme ara.

La fi de la concessió es farà efectiva el 31 de de-
sembre, i a partir de l’1 de gener del 2023, serà el 
Departament de Territori de la Generalitat qui as-
sumirà el manteniment, la planificació i el control 
de l’Eix.// CFU

L’Audiència Nacional ha dictat l’obertura del judici 
oral pel cas 3%, que portarà al banc dels acusats a una 
trentena de persones, entre aquestes l’extresorer de 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), An-
dreu Viloca, per al que la fiscalia sol·licita 21 anys i 4 
mesos de presó, i l’exconseller i gerent de CDC, Germà 
Gordó, per al que demana 18 anys i 10 mesos de presó.

Als acusats, 30 persones i 14 empreses, se’ls jutja 
per suposats delictes d’organització criminal, frau, 
corrupció entre particulars i tràfic d’influències. La 
fiscalia Anticorrupció ha detallat més de 31 adjudi-
cacions públiques sospitoses, entre aquestes hi ha les 
obres de construcció del CAP de Prats de Lluçanès, 
que van costar més de 2 milions d’euros.

A les penes de presó, la fiscalia també sol·licita una 
multa de 3 milions d’euros pel PDeCAT, ja que el con-
sidera l’hereu jurídic de CDC.// Red.

El Gastronòmic Fòrum Barcelona, una de les fires 
més importants del sector de la restauració, va tenir 
presència lluçanesa de la mà de diferents productors i 
productes de la comarca que van exposar els seus pro-
ductes al llarg dels tres dies que va durar el Fòrum.

Dins l’espai Catalunya, els visitants van poder gau-
dir de la secció del Lluçanès i conèixer de primera 
mà productors com Niu Verd (Sant Feliu Sasserra), 
amb els seus pollastres de pagès i ecològics, i també 
l’Albert Puig (La Torre), amb els conills i els diferents 
elaborats que fa, com per exemple la llonganissa arte-
sanal 100% de conill.

També van descobrir-hi les cerveses artesanes Ki-
bus elaborades a Olost, i del mateix poble també hi 
havia les pizzes artesanals d’Impasto di Mamma. Des 
d’Alpens, i posant el punt dolç a l’espai, hi havia les 
melmelades de Cal Benet.// CFU

INFRAESTRUCTURES

Josep Pujol, alcalde de Sant Agustí, primer 
per la dreta, recollint el premi.// F.: DIBA

Reconeixen l’Ajuntament 
de Sant Agustí per 
la transparència i la 
transformació digital

L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès ha re-
but el reconeixement de la Diputació de Barcelona 
per la seva aposta per la transformació digital de 
l’administració i per les bones pràctiques en l’àmbit 
de la transparència que ha dut a terme.

El consistori de Sant Agustí es va acollir al pro-
jecte SeTDIBA que dota de recursos i serveis de su-
port als ajuntaments de menys de 5.000 habitants 
per tal d’acompanyar-los en la seva transformació 
digital, i facilitar així les gestions que ciutadania, 
entitats i empreses fan amb els ens locals.

L’acte d’entrega dels reconeixements es va fer en 
el marc de la jornada “Transformació digital 2022 
– la transformació digital que vindrà” celebrada al 
Palau Güell de Barcelona, el passat dilluns 7 de 
novembre. El diputat d’Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial, Marc Verdaguer, va inaugurar 
la jornada i va destacar que vol que serveixi “per 
incorporar la tecnologia i la gestió digital 100% en 
el dia a dia de la gestió municipal”.

Juntament amb Sant Agustí, també van rebre el 
reconeixement de la Diputació els municipis de Vi-
lanova de Sau, Cabrils i Palafolls.//

MUNICIPAL

SALUT

JUDICIAL GASTRONOMIA

El pressupost del Consorci del 
Lluçanès pel 2023, aprovat pel 
Consell General aquest passat 
9 de novembre, és de 978.879 €. 
Aquest és un 10% més elevat que 
l’aprovat inicialment per aquest 
2022, que va ser de 889.272 €. 
Aquest augment és lleugerament 
superior respecte l’augment de 
l’exercici del 2021, que va ser del 
9%.

Enguany es manté l’aportació 
que fa cada ajuntament, que serà 
de 28€ per habitant. El pressupost 
d’aquest any segueix la línia de 
l’anterior, sense cap gran inversió 

L’informe emès per la Direcció 
General d’Ordenació i Regula-
ció Sanitària (DGORS) sanciona 
l’Hospital Universitari de Vic 
(HUV) amb una multa de 9.000 € 
pel que anomena “una presump-
ta infracció de caràcter greu”.

L’informe treu a la llum un se-
guit de deficiències en la gestió 
de la informació i en els registres 
clínics, que qualifica de greus, i 
desmenteix la versió que fins ara 
defensava l’Hospital de Vic sobre 
les circumstàncies del contagi.

L’Hospital de Vic, on el pradenc 
Samuel Goméz va estar ingressat 

prevista, però continuant mante-
nint els serveis que ofereix l’ens.

La despesa que ha crescut més 
és la que fa referència al personal. 
En aquest sentit, el pressupost 
d’enguany és un 14% superior a 
l’aprovat inicialment pel 2022. 
Aquest augment es deu principal-
ment a dos motius, el primer la 
pujada salarial dels treballadors 
públics aprovada aquest any, que 
representa un increment de gaire-
bé el 5%. I el segon, la incorporació 
a la plantilla del Consorci de part 
del professorat de l’EMAL, que fins 
ara eren externs, i que ha suposat 
un augment de gairebé 50.000 € 
imputats en aquest capítol.

És habitual que el pressupost 
inicial es vagi modificant a mesu-

entre el 30 de juliol i el 4 d’agost 
per una operació, va admetre que 
aquest havia coincidit amb dos 
pacients ingressats per malària 
a la mateixa planta, però en una 
secció diferent. Una investigació 
duta a terme pel Centre Estatal 
de Microbiologia va revelar que 
el perfil genètic del paràsit que 
va contagiar Goméz era molt 
igual al que havia infectat un 
d’aquest altres pacients. Des de 
l’Hospital, però asseguraven que 
no hi havia cap connexió que po-
gués explicar aquest contagi.

La investigació duta a terme 
per la DGORS del Departament 
de Salut desmenteix aquesta ver-
sió, ja que segons el seu informe 
“queda demostrat que hi havia 

ra que l’any avança, ja que no in-
clou les subvencions que arriben i 
que suposen una modificació dels 
ingressos i també de les despeses. 
En aquest sentit, el pressupost 
d’aquest 2022 ha acabat incre-
mentant-se de la previsió inicial 
gairebé un 23%, fins a arribar als 
1.093.777,85 €.

La major part d’aquest augment 
s’ha produït en despeses corrents 
de béns i serveis, és a dir, aquelles 
que són necessàries perquè el Con-
sorci pugui desenvolupar les seves 
activitats. Per exemple les despe-
ses que generen els programes per 
a joves com el No et liis o bé les 
diferents formacions i cursos, així 
com programes d’ajuts per empre-
ses, entre d’altres.//

professionals compartits” entre 
les dues seccions de la mateixa 
planta.

L’informe conclou que hi ha ha-
gut “una presumpta infracció de 
caràcter greu” si ve no poden “ob-
jectivar el mecanisme de trans-
missió”. Des de l’HUV recorden 
que encara hi ha una auditoria 
externa oberta per intentar acla-
rir tot el que ha succeït.

La multa imposada per la Ge-
neralitat és una sanció adminis-
trativa, deixant oberta una pos-
sible denúncia per la via judicial 
si la família ho considerés. En 
declaracions a diversos mitjans, 
la família ha qualificat de “ridí-
cula” la sanció imposada davant 
la gravetat dels fets.//

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Redacció

El Consorci aprova un pressupost de 978.879€

Multa de 9.000 € a l’Hospital de Vic per “infraccions 
greus” en la mort per malària del veí de Prats 
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L’Ajuntament de Prats de Lluçanès s’ha sumat al 
projecte CulturaMENT, de la Diputació, i al llarg de 
tres divendres del mes de novembre, la cultura i les 
arts s’han posat al servei de la salut mental de les per-
sones grans.

Els talleristes de l’EMAL, Maria Ballús i Raúl Ro-
dríguez, han plantejat un seguit d’activitats d’expres-
sió i moviment per ajudar a millorar la salut mental 
de les persones grans, els seus familiars i les persones 
que en tenen cura.

La regidora d’Acció Social de Prats, Montserrat Ju-
vanteny, explicava en la presentació que l’objectiu “és 
trencar amb l’aïllament en què viuen sovint les per-
sones grans que pateixen trastorns de salut mental”. 
La directora del Centre de Dia SAIAR Bona Sort, Eli-
sabet Torrebadella, remarcava el paper del projecte a 
l’hora d’ajudar a crear vincles entre la gent gran i les 
persones cuidadores. I Rosa Rodríguez, directora de 
l’EMAL, remarcava que amb iniciatives com aquesta 
arriben a un públic que fins ara no hi havien arribat, 
com és la gent gran.// CFU

La xerrada al Centre Cívic// F: XAVIER NAVARRO

Un dels tallers al SAIAR.// F: @PRATSDELLUCANES

Eva Boixadé i Ingrid Vilardaga exposant el projecte del Centre d’Estudis i Recursos// F: AJ LLUÇÀ

A cada poble hi ha personatges singulars i ca-
ses especials que li donen personalitat per més 
anònimes que puguin ser pels de fora. A Pe-
rafita podem parlar del Jordi Punsola i de Cal 
Molinot o, donat que coincideixen l’un i l’altra, 
el Jordi de Cal Molinot. La seva mort va ser col-
pidora perquè era un home de 55 anys i es feia 
estimar per aquells que valorem l’amistat, la 
intel·ligència, el sentit de l’humor i, en el meu 
cas, el bon veïnatge donada la proximitat de Cal 
Cutret amb Cal Molinot.

No sé pas si hi ha una casa més generosa i 
solidària que Cal Molinot. Joves i grans han es-
tat disposats des de sempre a ajudar i, per tant, 
han estat constantment requerits perquè troben 
solució als problemes que pels altres no tenen 
remei o no sabem com afrontar-los, des d’una 
avaria domèstica fins a una feina exigent, per 
no parlar de la seva gràcia per fer contents fins 
i tot als que estan de mal humor. Vaig apren-
dre a tranquil·litzar-me quan vaig conèixer l’avi 
Pepet, jutge de pau, i l’àvia Maria. Mai no cri-
daven, sinó que parlaven i transmetien una pau 
que encara dura ara que els caps de família són 
l’Aurora i el Toni, pares de quatre fills: el Toni, 
el Josep, el Miquel i el Jordi, que era el tercer i 
també el més peculiar d’una família nombrosa i 
bondadosa, que no pas ingènua, doncs sempre 
ha posat interès a saber el perquè de les coses a 
fi de poder arreglar-les, disposats a fer contenta 
la gent. En Jordi també feia el bé i, si de cas, el 
mal només se’l va fer a ell mateix.

Va ser des de petit un nen curiós i ambiciós, 
com va saber veure el Melcior, un veí visiona-
ri que deia: “aquest noi és americà”. La darrera 
vegada que vàrem parlar de feina encara deia 
curiosament d’anar a Amèrica i també de fer 
d’entrenador d’una de les escoles de futbol del 
Barça. Tenia grandesa i estava enfadat amb ell 
i amb el món –així m’ho explicava el Toni– sense 
deixar de tenir el gran cor de la família Punsola-
Dachs. Volia viure la vida i era, al mateix temps, 
bohemi i casolà.

T’ho passaves molt bé al seu costat, mai hi 
perdies el temps, perquè les converses eren en-
riquidores, com acostuma a passar amb les per-
sones espavilades, aquelles que aprenen ràpid i 
aspiren a tenir una cultura general inabastable 
sense necessitat d’haver estudiat gaire, ni que 
sigui per riure’s de si mateixos i dels que pre-
sumeixen de saber-ho tot, sovint descreguts i 
alhora irònics, habitualment incompresos per 
la majoria de la gent per sortir-se de la norma, 
pocs de tan clarividents com el Jordi.

A Perafita n’hem tingut moltes de figures 
particulars, algunes de molt populars i d’altres 
menys conegudes i més sàvies, la majoria amb 
una trajectòria consolidada a diferència del Jor-
di (a mi em tenien el cor robat entre d’altres el 
Pepet Soci i l’Enric de la Serra). Tot i que tenia 
coses d’uns i d’altres, encara era massa jove per 
endevinar fins on arribaria en Jordi Punsola 
Dachs. Només sabíem que era entranyable i no-
més podia haver sortit de Cal Molinot.//

Cal Molinot

LA COLUMNA

Ramon
BESA CAMPRUBÍ

El 2n Congrés de Transhumàn-
cia i camins ramaders s’ha dut 
a terme aquest mes d’octubre, 
sis anys després de la primera 
edició. Durant les jornades de 
treball s’ha presentat el “Centre 
d’Estudis i Recursos de la Trans-
humància”, de la mà d’Eva Boi-
xadé i Ingrid Vilardaga, que tam-
bé ha participat en la presentació 
de “Camina, gaudeix i protegeix 
el patrimoni transhumant” jun-
tament amb altres membres del 
Camí Ramader de Marina.

Durant la presentació del Cen-
tre d’Estudis i Recursos de la 
Transhumància, Boixadé i Vilar-
daga, van parlar, per una banda, 
sobre l’origen del Centre ubicat a 
Lluçà i van fer un breu repàs a la 
feina que s’ha fet. I per altra ban-
da, van detallar els eixos princi-
pals del Centre, que són: la recer-
ca i estudi de la transhumància, 
donar visibilitat i suport als pas-
tors i pastores, col·laborar amb 
entitats educatives per tal de 
difondre el bagatge de la cultura 

transhumant, així com el suport i 
dinamització de les activitats re-
lacionades amb la transhumàn-
cia. A més, de la seva tasca per la 
recuperació, protecció i classifica-
ció dels camins ramaders.

En el Congrés, i fruit de la vo-
luntat del Centre d’Estudis de 
la Transhumància de Lluçà per 
col·laborar amb entitats educati-
ves, s’ha presentat el “Joc de la 
Transhumància, un projecte edu-
catiu”, creat per Caruca Balleste-
ros i Verónica Monzón. El joc està 
pensat per centres educatius de 
primària i per desenvolupar-se 
al llarg d’un trimestre. La guia 
didàctica del joc està pensada i 
adaptada a cada cicle.

A l’edició d’enguany, s’ha par-

lat dels reptes que afronta actu-
alment la ramaderia extensiva i 
l’impacte pel sector de la crisi cli-
màtica i energètica. I s’han pre-
sentat diferents projectes i estu-
dis que giren entorn aquest tema, 
com “L’escorxador mòbil per oví i 
cabrum, una eina innovadora per 
al sector” a càrrec d’Alba Piqué, 
Abel Peraire, Anna Garró, entre 
d’altres, i “Els espais test agra-
ris: Una eina pel relleu genera-
cional” a càrrec de Laura Megias, 
Neus Monllor i Dirk Madriles.

Tots els projectes i ponències 
presentades es podran consultar 
a la web del Congrés i quedaran 
recollits en un llibre que es podrà 
consultar al Centre d’Estudis de 
la Transhumància.//

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

El Lluçanès present al  II Congrés de 
Transhumància i Camins Ramaders 

El Centre Cívic d’Olost acull 
una xerrada sobre la gestió 
de la pèrdua i el dol

L’EMAL fa tallers per la salut 
mental de les persones 
grans i cuidadores a Prats

La formadora Mercè Castro va fer una xerrada 
al voltant de la pèrdua i el dol, el passat dijous tres 
de novembre, al Centre Cívic d’Olost.

La ponent va plantejar al públic assistent una 
nova manera d’entendre les pèrdues i els va do-
nar eines per gestionar els processos que aquestes 
comporten d’una manera més sana. Sempre des de 
la cura i parlant amb molta naturalitat, va deta-
llar les diverses fases per les quals hauria de pas-
sar un dol “sa” i va posar en relleu diferents eines 
que tenim per tal de facilitar aquests processos.

Castro va defensar la necessitat que tenim a la 
nostra societat de desestigmatitzar les pèrdues 
com la mort i a trencar amb els tabús que encara 
l’envolten, ja que aquests dificulten la capacitat 
que tenim per afrontar-la o simplement de par-
lar-ne.// Red.

DOL SALUT

S’hi ha presentat el Centre d’Estudis i Recursos i el Joc de la Transhumància
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MEDI AMBIENT CULTURA

Oristà a punt 
per a la Fira i la 
Festa Major

La Fira d’Oristà, que se celebra 
el diumenge abans del de Festa 
Major, serà aquest pròxim dia 20 
i començarà d’hora al matí amb 
l’esmorzar del Bandoler, com 
sempre, en benefici de la Marató. 
D’hora també hi seran els parti-
cipants del 6è concurs de Pintura 
Ràpida, que a la una del migdia 
hauran d’exposar els seus qua-
dres a la plaça Major. Al llarg 
del dia, també es podrà gaudir de 
les parades d’artesans i es podrà 
visitar una nova edició de Land 
Art, al camí de la font de la Baga.

Els actes de la Festa Major, 
començaran dissabte 19 amb la 
primera edició de la cronoesca-
lada a Sant Sebastià. La major 
part, però, es concentraran el cap 
de setmana següent: sopars, bin-
gos musicals, concerts, rifes i jocs 
per grans i xics centraran les ac-
tivitats de la Festa, que acabarà 
el dimecres 30, amb el ball amb 
Dolfí i Fermí Duet per celebrar el 
dia del patró.// Red.

CULTURA

L’olor del cafè dels matins mentre encara 
fas mandres al llit, l’aire fresc i net en obrir 
la finestra mentre algun ocellet ja es deixa 
veure i sentir. L’energia del vent que fort 
mou els arbres i cautelosament fa ballar 
les fulles. El sol que radiant va saludant i 
escalfa tot acaronant el cos. El primer som-
riure d’un veí i el gall que encara va can-
tant. L’olor de roba neta que va gronxant 
als estenedors. El be de les ovelles i el seu 
clinc-clonc que va mandrejant. L’herba ver-
da i humida amb algun caragol passejant. 
El moviment i tràfec que mouen nens i ne-
nes anant a l’escola, homes i dones anant 
a treballar. Alguns avis que ja passegen 
amb el seu bastó costa amunt, amb qui pa-
rar-hi a fer la xerrada és sinònim de savi-
esa i felicitat. La suau carícia del teu gat 
en arribar a casa. Assaborir a poc a poc el 
teu plat preferit. La visita d’una amiga qui 
espontàniament ve a berenar entre riures 
i confidències. La sinceritat i l’amor de les 
persones que estimes i t’estimen. Caminar 
per la font admirant el rajolí d’aigua amb 
el crec-crec de les fulles a la tardor, el glaç 
de l’hivern, l’esclat de flors a la primavera i 
l’ombra apreciada d’estiu.

Jugar i aprendre amb els nebots. Sentir 
i vibrar amb una cançó dolça i amb ànima.

Les línies de formigues valentes que len-
tament, però sense pausa, passen carre-
gades als nius. La il·lusió de trobar algun 
bolet recordant on havien sortit l’any ante-
rior. Aturar-se en un cap de roc i badar. Ar-
rencar una pastanaga de l’hort, rentar-la 
tot degustant la frescor i regust de la terra. 
Fondre’s d’amor veient créixer els fills. El 
benestar de casa teva. El xin-xin de qualse-
vol celebració. La serenor, agraïment i cal-
ma d’un capvespre de postal on s’acomiada 
el sol i apareix la lluna. El dibuix de les 
estrelles, avions descarats, un cel, mirall 
d’imaginació i persones estimades.

Són tantíssimes les petites coses que sor-
geixen cada dia i que sovint ens descuidem 
de viure-les... Segurament és degut a les 
tantes interferències que ens distreuen del 
que és la vida. Cadascú tindrà les seves, 
així com hi haurà paisatges i moments dol-
ços o salats, però saber posar-hi presència 
i gaudir-los, ens permet valorar el que de 
debò ens aporta a la nostra ànima i el què 
ens fa vibrar la nostra essència.

Ara que vindran dies d’escalf entre llar 
de foc i Nadal, tant de bo a les cartes dels 
reis hi hagi aquestes petites coses de ca-
dascú, aprenent a cuidar a la natura i a les 
persones.//

Carina
SERRA CAPELLAS

Petites coses a 
la carta dels reis

LA COLUMNA

Mar Pujol lluint el guardó acompanyada de familiars.//

L’Associació de Propietaris Forestals del Lluça-
nès ha denunciat que els últims dies han patit, al-
menys, dos robatoris de llenya. A més, es dona el 
cas que els mateixos amos de la finca van enxam-
par els lladres in fraganti.

Des del sector, s’explica que s’han disparat les 
alarmes darrerament, perquè això no era un fet 
habitual al territori, malgrat que sí que és una 
pràctica que està estesa en zones més urbanes.

Denunciar aquests furts pels propietaris no és 
fàcil perquè fan falta proves i tenir-ne coneixement 
al cap de poc. Alhora, també resulta molt complicat 
saber la quantitat de llenya robada, ja que en el 
moment que ho agafen, quan la llenya encara està 
al bosc, no s’ha pesat i no se sap la quantitat que 
hi pot haver.

Aquests fets també són una mala propaganda 
perquè desincentiven la gestió forestal. Per un 
propietari, és complicat fer gestió dels boscos i fets 
com aquest encara dificulten més que ho tiri enda-
vant.

En l’àmbit català també s’alerta de l’augment de 
vandalisme a les empreses que treballen al bosc i 
fan gestió forestal, suposadament en boca de l’eco-
logisme. Aquest fet s’associa al desconeixement de 
la població que els boscos s’han de gestionar, per-
què estiguin sans, hi hagi un ecosistema ric i més 
biodiversitat.// Red.

El passat dilluns 7 de novembre es va celebrar 
al teatre Kursaal de Manresa la gala del Premis 
Regió7, guardons anuals que el diari de la Cata-
lunya Central entrega al talent de les comarques 
del Bages, Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Alt Ur-
gell i l’Anoia.

La pradenca Mar Pujol va ser guardonada amb 
el premi Tendències que reconeix la seva pro-
metedora carrera musical després de l’estrena 
del seu àlbum debut “Trepa”. El jurat també va 
destacar el seu projecte en preparació que posarà 
música i teatre a llegendes del Lluçanès. Justa-
ment aquest projecte també va ser reconegut pels 
premis a la Innovació Rural al Lluçanès, promo-
guts per la Càtedra del Món Rural i el Consorci 
del Lluçanès.// NSM

Els propietaris 
forestals denuncien 
robatoris de llenya

Mar Pujol, 
guardonada als 
premis Regió7

NOTÍCIES
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El Futbol Sala encén el Pavelló amb una victòria titànica 

El sènior masculí del Pradenc segueix 
immers en una muntanya russa  

El Club Futbol Sala Prats s’ha 
adaptat ràpidament a la Primera 
Divisió Catalana. Tot i que fora 
de casa es resisteix la victòria, 
l’equip de Sanjuan i Basagaña 
ha convertit el Pavelló en un for-
tí. Tres victòries en tres partits 
disputats a Prats de Lluçanès re-
afirmen el paper clau de l’afició.  
La visita a la pista del C.F.S. Barri 
Can Calet va significar la prime-
ra derrota de la temporada. Els 
pradencs van perdre per 4 a 3 un 
partit en què van disposar d’opor-
tunitats per, com a mínim, empor-
tar-se un punt. Tot i arribar al des-
cans per darrere al marcador (2-1), 
els blaugranes van capgirar l’elec-
trònic a la segona meitat. El partit, 
però, encara tenia preparat un úl-
tim gir de guió a favor dels locals. 
Els de Sant Fost de Campsentelles 
van aconseguir remuntar de nou 
amb dos gols en els últims 5 mi-
nuts de partit. Derrota per la mí-
nima que confirma que en aquesta 
categoria els errors es paguen cars. 
Per part dels de Prats, els gols van 
portar la firma de David Solanich 
a la primera meitat i d’Òscar Sán-

Tornen a aparèixer els dubtes al pri-
mer equip del F.C. Pradenc. Després 
d’haver sumat 10 punts de 12 possibles 
en les anteriors quatre jornades, els 
blaugranes no han aconseguit puntu-
ar en cap dels dos enfrontaments dis-
putats lluny del Municipal de Prats.  
En la visita a l’Estadi Municipal Torras i 
Bages de Vic, els pradencs van dominar 
durant bona part del partit però sense en-
cert de cara a porteria. L’OAR, per la seva 
banda, es mostrava còmode al darrere es-
perant el seu moment per sortir a la con-
tra. A la mitja hora de partit, els locals es 
van avançar a través d’una falta directa 
des de la frontal de l’àrea. El marcador no 
es tornaria a moure fins al minut 17 de la 
segona meitat, moment en què el Pradenc 
aconseguia empatar a través d’una rema-
tada dins l’àrea de Jordi Bartrons. Queda-
ven molts minuts per davant i els visitants 
veien possible culminar la remuntada. 
Tot i les bones intencions dels blaugra-
nes, van ser els vigatans els que es van 
endur el gat a l’aigua gràcies a un gol de 
cap a falta de menys de 5 minuts pel final. 
A Tona les coses encara van anar pitjor. 
De fet, el resultat final (3-0) denota la re-

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

chez i Jordi Torres al segon temps. 
Després d’haver tornat de buit 
en el segon desplaçament, l’equip 
blaugrana tenia entre cella i cella 
el partit contra el F.S. Pineda de 
Mar, equip que fins llavors havia 
comptat els partits per victòries. 
L’ambient de les grans ocasions al 
Pavelló de Prats feia presagiar un 
matx d’alt voltatge. Dit i fet, els dos 
equips van sortir a per totes, amb 
els locals plantejant un partit més 
defensiu i els pinetencs portant 
més el control de la pilota. Els visi-
tants van obrir la llauna al minut 
10 de partit, però el Futsal Prats no 
es va deixar intimidar i va provocar 
que els visitants es carreguessin 
de faltes ben aviat. De fet, gràcies 
a això els locals van poder empatar 
des del doble penal poc abans del 
descans a través d’Albert Ferrer.  
El segon temps va començar tal i 
com havia acabat el primer, amb 
els visitants atacant i els locals 
aguantant les envestides i sortint 
al contraatac. El bon partit dels 
pradencs va veure’s frustrat per la 
mala sort, ja que al minut 7 de la 
segona part va arribar l’1 a 2 pels 
maresmencs gràcies a un gol en 
pròpia porteria dels blaugranes. 
Tornaven a remar contracorrent 
els jugadors del Prats, si bé comp-

aparició dels problemes en defensa que 
els blaugranes havien oblidat en els úl-
tims partits. No obstant, l’equip pradenc 
va donar la cara, sobretot a la primera 
meitat, davant un Tona que no genera-
va masses ocasions de perill a l’àrea vi-
sitant. Un potent xut de falta de Marc 
Codinach al límit del descans va poder 
avançar el Pradenc, però la pilota es va 
estavellar al travesser de la porteria to-
nenca. A la represa, el conjunt local va 
sortir amb més intensitat, però sense 
inquietar en excés els pradencs. La cosa 
va canviar al quart d’hora de la segona 
meitat, quan una badada defensiva vi-
sitant va permetre al Tona inaugurar 
el marcador. El Pradenc, tot i provar-ho 
amb jugades aïllades, no aconseguia po-
sar setge a l’àrea rival. A falta de 10 mi-
nuts, un nou error al darrere va permetre 
al davanter del Tona arribar sol a dins 
l’àrea, obligant a la defensa del Pradenc 
a provocar un penal que acabaria signi-
ficant el 2-0. Ja en temps afegit, els lo-
cals van arrodonir el triomf amb el tercer.  
L’equip mirarà de retrobar-se amb les bo-
nes sensacions aquest diumenge 20, dia 
en què el Sant Julià visitarà Prats de Llu-
çanès a partir de les 5 de la tarda. El prò-
xim desplaçament serà el cap de setmana 
del 26-27 de novembre a Sant Vicenç de 
Torelló.//

taven amb l’avantatge que els visi-
tants tornaven a estar al límit de 
faltes i qualsevol contacte podia 
significar una oportunitat pels lo-
cals des dels 12 metres. I així va 
ser, dues faltes dels blanc-i-ver-
mells en dos minuts van permetre 
al C.F.S. Prats capgirar l’electrò-
nic a través de dos doble-penals 
llançats per Franc Serra. Amb el 
marcador a favor, els blaugranes 
s’esforçaven per no encaixar, però 
una vegada més la fortuna va ali-
ar-se amb els visitants i van em-
patar el partit. Un partit que es va 
anar escalfant, més encara amb 
el quart gol dels pradencs anotat 
per Óscar Sánchez, que tornava 
a posar l’equip local al davant. El 
Pavelló es va convertir en una olla 

L’equip durant un temps mort en el partit contra el F.S. Pineda.// F: C.F.S. PRATS

L’equip blaugrana va suar de valent per superar el F.S. Pineda (4-3) en un partit trepidant que va tenir tots els ingredients 

a pressió, fins al punt de treure 
del partit als visitants, que van 
acabar amb dos expulsats i empai-
tant la pilota que el Futsal Prats 
feia anar d’un costat a un altre 
gràcies a la superioritat numè-
rica. El temps es va esgotar i els 
tres punts es van quedar a casa. 
Victòria que val més de 3 punts, 
tant pel nivell del rival, candidat 
a pujar a Divisió d’Honor, com per 
donar continuïtat a la bona ratxa 
en els partits davant la seva afició.  
Després d’aquest gran triomf, el 
Futsal Prats buscarà la primera 
victòria lluny del Pavelló en els 
dos partits consecutius que dispu-
taran fora de casa. El primer serà 
a Caldes de Montbui i el segon a 
Montmeló.//

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

L’equip ha 
convertit el 
Pavelló en 

un fortí. Tres 
victòries en 
tres partits 
disputats a 

Prats

ESPORTS
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ESPORTS

TENNIS

El Club Tennis Prats es manté 
2n a la Lliga Comarcal  

Els jugadors del club pradenc han sortit victoriosos 
en quatre de les cinc jornades disputades. Durant 
aquests primers compassos de la categoria Bronze, el 
balanç del C.T. Prats és de 19 victòries en 30 partits, 
comptant que 5 dels quals els han perdut sense poder 
disputar-los per falta d’efectius en l’apartat d’indivi-
dual femení. De moment, només el Taradell està fent 
ombra als tennistes lluçanencs, precisament el rival 
que visitarà les pistes de Prats de Lluçanès aquest 
cap de setmana. L’enfrontament entre Prats i Tara-
dell, corresponent a la sisena jornada, es disputarà 
diumenge dia 20 a partir de les 10 del matí.// XVA

El Club Bàsquet Prats guanya els 
dos primers partits de la temporada 

El BTT Triatló Lluçanès, campió 
de Catalunya de duatlons

En el partit que donava el tret 
de sortida a la temporada 2022-
23, l’equip dirigit per Jofre Ca-
nal va debutar amb una victò-
ria contundent a casa davant 
el Femení Osona ‘Blanc’ per 63 
a 33. El conjunt de Prats, lide-
rat per la santfeliuenca Queralt 
Vila (26 punts), no va donar cap 

El passat diumenge 13 de novembre 
es va celebrar una prova més de la Copa 
Catalana de duatlons a Cornellà de Llo-
bregat. La cursa no només era la segona 
prova de la lliga, sinó que era també el 
Campionat de Catalunya per equips, un 
guardó que es decideix a un únic esde-
veniment. El club BTT Triatló Lluçanès 
es va emportar la primera posició de la 
classificació, seguit del Prat Triató 1994 
i el C.E. Rayoteam. Els del Lluçanès, ara 
per ara, encapçalen també la classificació 
de la Copa Catalana, que tot just va tenir 
el tret de sortida el dia 6 de novembre, 
al clàssic duatló de Tavèrnoles. La pro-
va també coincidia amb el Campionat de 
Catalunya, tot i que aquesta vegada de 
forma individual. La pradenca Aina Pi-
cas, que competeix amb el P.C. Bonavista 
– Collbaix, va travessar la línia de meta 
amb el millor temps i es va proclamar 
campiona de Catalunya de duatlons per 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch

opció a les osonenques, que ve-
ien com la distància al marca-
dor augmentava a cada quart.  
Més difícil ho va tenir el C.B. 
Prats en el primer desplaçament 
de la temporada. La visita a la 
pista del C.B. La Garriga va fer 
suar de valent les pradenques, 
que van anar per darrere al mar-
cador durant tot el partit fins a 
l’últim minut del 4t quart. Mar 
Pujals va ser la màxima anota-

muntanya. Per la seva banda, el també 
pradenc Guillem Solanas (del BTT Triat-
ló Lluçanès) va ser campió de Catalunya 
en categoria Sub 23. El club del Lluçanès 
intentarà revalidar el títol de campions 
de Copa a les quatre proves que queden, 
que continuen aquest mateix cap de set-
mana a Girona.//

 Jugadores del C.B. Prats després de la victòria a La Garriga.// F: C.B. PRATS

L’equip BTT Triatló Lluçanès celebrant la victòria al podi// 
F: BTT TRIATLÓ LLUÇANÈS

La pradenca Aina Picas és campiona absoluta de Catalunya

DUATLÓ

LA PLANTILLA
C.T JUNIOR FEM. NIVELL B

LA PLANTILLA
LLIGA COMARCAL TENNIS GRUP BRONZE

JUGADORES 
21. Queralt Rocadembosch Erra
26. Queralt Vila Ragués
27. Gemma Font Puigdomenech
33. Dolça Gràcia Canela
35. Queralt Llobet Ballús
36. Mar Pujals Suriñach
40. Maria Muntadas Palomera

ENTRENADOR: 
Jofre Canal Ferrer MASCULÍ 

• Albert Pont Mesa
• David Castañé Plans 
• Eduard Casals Solà
• Jordi Costa Colomer 
• Joan Romero Terra
• Roger Bou Noguera 
• Roger Casals Franch 
• Ton Colomé Riba
• Xavier Vilella Antonell 
• Santi Cabanas Franch 
• Guillem Bou Noguera (Capità)
FEMENÍ 
• Eva Giró Pujols

dora del partit amb 15 punts. 
Els pròxims dos partits seran en 
un mateix cap de setmana i con-
tra el mateix equip, a causa de 
l’aplaçament de l’enfrontament 
corresponent a la primera volta.  
El primer es disputarà dissab-
te 26 a la pista del C.B. Roda 
(12:15h) i el segon es jugarà 
l’endemà, diumenge 27, al Pa-
velló Municipal de Prats a les 
11 del matí.//
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LA VINYETA, per Adrià Davins 

 DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE 

SANTA CREU DE JUTGLARS_ 3 HORES DE 
RESISTÈNCIA; Inscripcions i entrenaments; 
partir de les 8 del matí. Cursa; a les 10.
LLUÇÀ_ FESTA MAJOR. MISSA; a 2/4 d’11 
del matí. DANSETES i vermut; a les 12 del 
migdia. TARDA DE CINEMA amb la pel·lícula 
Alcarràs; a les 6 de la tarda.
ORISTÀ_ FIRA. Parades, demostracions 
d’artesans, portes obertes al Museu, Expo-
sició Cabanes de Pedra Seca, Exposició “Les 
ànimes de la casa”, jocs infantils i Land Art; 
durant tot el matí. Esmorzar del bandoler, 
a les 8 del matí. Concert i ball amb Brunzit; 
a l’1 del migdia. Teatre “Sota teràpia”; a les 
6 de la tarda a la sala Polivalent.
PRATS DE LLUÇANÈS_ CROS ESCOLAR; a 
partir de les 9 del matí al pavelló.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ GIMCANA 
amb bicicleta per la Marató; a partir de les 
10 del matí a la plaça Nova. DESFILADA per 
la Marató; a les 5 de la tarda al Casal.
SANT FELIU SASSERRA_ FESTIVAL TEST; a 
les 5 de la tarda al Pas Nou.

 DILLUNS 21 DE NOVEMBRE 

PRATS DE LLUÇANÈS_ ACTIVITAT “Que no 
et tallin les ales” amb motiu del 25N. A les 
escoles, el Centre de Dia i el Centre Obert. 
XERRADA sobre l’ús i abús dels antibiòtics. 
A les 6 de la tarda a l’Espai Social de la 
Gent Gran.

 DIMARTS 22 DE NOVEMBRE 

PRATS DE LLUÇANÈS_ CONCERT de Santa 
Cecília a càrrec de l’alumnat de l’EMAL. A 
les 6 de la tarda a l’Espai Social de la Gent 
Gran. Reunió ciutadana per a la definició 
del la Local d’Igualtat. A les 8 del vespre.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TALLER DE 
BOMBONS amb el Xocolater de Taradell; a 
les 7 de la tarda al Casal d’Avis.
OLOST_ GRUP D’ESTUDI DE PLANTES de 
l’Entorn; a les 7 de la tarda a la biblioteca.

AGENDA

 NOVEMBRE 

LLUÇANÈS_ GRAN RECAPTE. Del 25 de no-
vembre al 8 de desembre. Per col·laborar 
amb el Rebost del Lluçanès.
SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ Vers-
tialitats. Mostra de fotografies combinada 
amb poesies A la biblioteca.
PERAFITA_ TORNEIG DE PÀDEL amb motiu 
de La Marató de TV3. Al pavelló.
OLOST_ ESPAI GUAITA, amb Montse Cardo-
na, al Centre Cívic.

 DIVENDRE 18 DE NOVEMBRE 

LLUÇÀ_ FESTA MAJOR. TAST DE CERVESES 
artesanes; a les 7 de la tarda a l’Estudi. SO-
PAR POPULAR I QUINTO i música; a les 9 del 
vespre a l’Estudi.
OLOST_ PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “Costa 
molt oblidar. Vivència de la Guerra Civil 
Espanyola 1939” de Maria Antich Noguera, 
amb Roser Reixach i Mariona Cabanas; a 
les 7 de la tarda al Centre Cívic.

 DISSABTE 19 DE NOVEMBRE 

LLUÇÀ_ FESTA MAJOR. CAMINADA POPU-
LAR; sortida a les 10 del matí. UNA CARRE-
TADA DE CONTES i xocolatada; a 2/4 de 5 de 
la tarda. TROBADA D’ACORDIONS i glosada; 
a les 7 de la tarda. SOPAR POPULAR; a 2/4 
de 10 de la nit. CONCERT amb la Bergue-
dana de Folk, Punkxada, i Dj ABL; a les 10 
de la nit.
ORISTÀ_ 1A CRONOESCALADA A SANT SE-
BASTIÀ; a partir de les 11 del matí.
SANT BOI DE LLUÇANÈS_ ACTE DE SIGNA-
TURA DE L’ACORD DEL SORREIGS; d’11 a 1 
del matí a la Font de la Prada.
ALPENS_ FESTIVAL DE TEATRE ESCENA DE 
TARDOR amb l’obra “El Bon policia”; a les 7 
de la tarda al Casino.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ SOPAR POPU-
LAR per la Marató de TV3, xerrada, la gros-
sa de la marató i fi de festa amb cançons; a 
partir de 2/4 de 9 al casal.

 DIJOUS 24 DE NOVEMBRE 

ORISTÀ_ FESTA MAJOR. TAST DE VINS; a 2/4 
de 9 del vespre a la Sala Polivalent.
PRATS DE LLUÇANÈS_ TALLER D’AUTOPRO-
TECCIÓ i suport vital bàsic i DEA; de 4 a 8 
de la tarda a la sala d’actes de l’Espai.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TALLER DE 
SABONS naturals amb Imma Espel; a les 10 
del matí al Casal d’Avis.

 DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE 

ORISTÀ_ FESTA MAJOR. TIRADA POPULAR 
DE BITLLES; a les 4 de la tarda. Sopar popu-
lar; a les 9 del vespre. 3a edició del BINGO 
MUSICAL; a les 11 de la nit. Dj Fez; a partir 
de les 12 de la nit a la Sala Polivalent.
PRATS DE LLUÇANÈS_ MOSTRA DE TEATRE a 
càrrec de l’alumnat de l’EMAL; a les 7 de la 
tarda a Cal Bach. Concentració i LECTURA 
DEL MANIFEST del 25N; a les 8 del vespre 
davant de Cal Bach.
OLOST_ LECTURA DEL MANIFEST DEL 25N; 
a les 6 de la tarda davant l’Ajuntament. 
TERTÚLIA DEL CLUB DE LECTURA amb la 
novel·la Boulder, d’Eva Baltasar; a les 7 de 
la tarda a la Biblioteca.
SANT FELIU SASSERRA_ CONCERT de Bra-
tia amb Pep Serdà i Marc Riera i LECTURA 
DEL MANIFEST del 25N; a les 8 del vespre a 
la plaça de l’Església.

 DISSABTE 26 DE NOVEMBRE 

ORISTÀ_ FESTA MAJOR. 5A BAIXADA D’AN-
DRÒMINES; a les 4 de la tarda. CONCERT 
amb la banda Miops Oficial i DJ Fez; a par-
tir de les 12 de la nit a la sala Polivalent.
SANT MARTÍ D’ALBARS_ ACTIVITAT del ca-
lendari 2022.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ TEATRE “Un 
mort a mitges”; a 2/4 de 9 del vespre al Casal
LLUÇÀ_ FESTA MAJOR. CAMINADA I APLEC 
A SANT CLIMENT de la Riba; a partir de les 
10 del matí.

 DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE 

ORISTÀ_ MISSA de festa major; a 2/4 d’1 del 
migdia. RIFES DE PERNILS i ball del gegan-
tó; a la 1 del migdia. CONCERT I BALL amb 
Cotton Club; a les 6 de la tarda a la Sala.
SANT BARTOMEU DEL GRAU_ BITLLES per 
La Marató; a les 9 del matí al Camp.
OLOST_ BALLEM SARDANES; a les 11 del 
matí a la plaça Major.
SANT FELIU SASSERRA_ CINEMA INFANTIL 
L’ATENEUA amb “Anema caçar un ós”; a 2/4 
de 6 de la tarda a l’Ateneu.

 DIMARTS 29 DE NOVEMBRE 

ORISTÀ_ FESTA MAJOR. JOCS DE CUCANYA 
per la mainada i xocolatada; a les 6 de la 
tarda.
SANTA CREU DE JUTGLAR_ CURS DE PRE-
VENCIÓ AMB DEA; a les 6 de la tarda al local 
social.

 DIMECRES 30 DE NOVEMBRE 

ORISTÀ_ FESTA MAJOR. MISSA; a les 12 
del migdia. CONCERT I Ball de Festa Major 
amb Dolfí i Fermí Duet; a les 6 de la tarda.

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.

FE D’ERRADES: En l’anterior número, el 
536, a la notícia titulada “Èxit del Santa 
Eulàlia Reggae Time” especificàvem 
que hi havien assistit mig centenar de 
persones durant tot el dia. Aquesta 
xifra és incorrecta, la correcta és que hi 
van assistir mig miler de persones.

EQUIP



DIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈSDIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈS

1_ASSESSORAMENT: gestories, advocats, 
assegurances. 
2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIES: 
agropecuària, jardineria, veterinaris, etòlegs, 
treballs forestals, fustes·mobles, energies.
3_INFORMÀTICA
4_MECÀNICS

5_OBRES: constructors, paletes, pintors, 
excavacions, grues i graves. 
6_INSTAL·LACIONS
7_ESCURA·XEMENEIES
8_SALUT: tractaments, dentistes, dietètica, 
farmàcies i òptica. 
9_RESTAURANTS · HOSTALS

10_ALIMENTACIÓ: carnisseries, superme-
cats, menjar per emportar, peixeteries, forns 
de pa i formatgeries.
11_BELLESA: estètica, perruqueria.
12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: auto-es-
cola, funerària, quiosc, taxi, tintoreria, neteja 
i fotografia. 

2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIA

E. RENOVABLE

COMBUSTIBLE

JARDINERIAAGROPECUÀRIA

TREBALLS FORESTALS

FUSTES · MOBLES

ETÒLEG

VETERINARI

1_ASSESSORAMENT
GESTORIA · ADVOCATS

ASSEGURANCES

3_INFORMÀTICA



4_MECÀNICS

8_SALUT  

FARMÀCIA
ÒPTICA

DENTISTESTRACTAMENTS DIETÈTICA

5_OBRES
GRUES, EXCAVACIÓ I GRAVESCONSTRUCTORS I PINTORS

6_INSTAL·LACIONS 7_ESCURA-XEMENEIES



De divendres a dilluns de 8 a 17h
Sopars i altres dies sota reserva

650 35 62 99
Sobremunt

9_RESTAURANTS·BARS·HOSTALS

10_ALIMENTACIÓ

PERAFITASOBREMUNT

ALPENS

SANTA CREU

LA TORRE LLUÇÀ OLOST LA QUAR

STA EULÀLIA

CELEBRACIONS

CARNISSERIES SUPERMERCATS

FORMATGES

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI

CANSALADER - XARCUTER

PLATS 
PREPARATS

DISTRIBUCIÓ

PRATS DE LLUÇANÈS

SANT BOI SANT BARTOMEU

SANT AGUSTÍ



12_ALTRES SERVEIS
AUTO ESCOLA FUNERÀRIA TINTORERIA

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

NETEJAFOTOGRAFIA RESIDÈNCIA

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

18 dv OLOST TANYÀ

19 ds F. VILAPLANA - VIC VILAPLANA

20 dg F. ATLÀNTIDA - VIC ATLÀNTIDA

21 dl ST. BARTOMEU BARNOLAS

22 dt OLOST TERRICABRAS

23 dc PRATS FARGAS

24 dj ST. BARTOMEU ARUMI

25 dv OLOST URGELL

26 ds F. EURAS - VIC EURAS

27 dg F. ALIBERCH - VIC ALIBERCH

28 dl ST. BARTOMEU ATLÀNTIDA

29 dt OLOST AUSA

30 dc PRATS POU

1 dj ST. BARTOMEU PORTAL DE QUERALT

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

BUSCO FEINA OFEREIXO FEINA

EL RACÓ DE LA FEINA

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

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

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

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

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

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

ENCANTS

ES VEN

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

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

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

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

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

alguna cosa o regales, 
escriu un correu amb 

l’assumpte “Encants” a:

larellallucanes
@gmail.com

El Racó de la Feina!
Si busques feina o algu 

que treballi per tu, 
escriu-nos a:

larellallucanes
@gmail.com

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

ES BUSCA

 »Dos ENGRASSADORS amb “pitorro”. 
T.: 696 12 28 59 (R537/02)

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

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

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 2 al 15 de novembre

OLOST PRATS SANT BOI ORISTÀ ALPENS
DIA Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2

2 21.3 7.9 0.2 19.7 9.1 0.0 19.0 10.0 0.0 21.2 7.0 0.0 20.5 9.3 0.2
3 16.3 7.3 0.0 15.8 8.7 0.0 15.2 10.1 0.0 16.0 8.1 1.0 s/d s/d s/d
4 17.3 2.1 0.0 16.0 3.2 0.0 15.1 5.9 0.6 16.0 6.4 0.0 s/d s/d s/d
5 18.1 -1.0 0.0 16.9 1.1 0.0 16.2 3.4 0.0 17.5 -1.5 0.0 s/d s/d s/d
6 20.0 -1.3 0.0 19.3 1.6 0.0 18.1 4.2 0.0 19.0 -1.5 0.0 s/d s/d s/d
7 20.2 0.9 0.0 19.2 3.3 0.0 18.2 6.3 0.0 18.7 -1.1 0.0 s/d s/d s/d
8 20.9 4.8 0.0 19.8 5.8 0.0 19.0 9.8 0.0 20.2 5.0 0.0 s/d s/d s/d
9 20.5 9.3 0.2 19.1 8.4 0.0 18.3 9.3 0.2 19.2 6.4 0.0 18.3 7.6 0.2

10 19.2 6.9 3.6 18.3 7.7 5.0 17.1 8.4 9.0 20.0 9.0 0.0 17.8 7.6 0.4
11 20.8 4.8 0.2 19.1 10.1 0.0 17.4 9.1 0.0 21.4 6.7 0.0 18.8 7.6 0.0
12 21.9 5.9 0.0 20.6 7.9 0.0 20.2 10.4 0.0 22.0 6.2 0.0 20.3 7.8 0.0
13 20.7 3.2 0.2 19.5 5.1 0.0 19.3 7.6 0.0 18.7 2.1 0.0 19.6 6.1 0.0
14 17.4 10.5 0.0 16.1 9.8 0.0 15.4 11.2 0.0 17.8 12.0 0.0 14.4 8.7 0.0
15 18.9 6.6 0.0 17.4 8.4 0.0 16.6 9.6 0.0 18.6 7.0 0.0 16.8 9.1 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 12 de novembre 22.0

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ_ 5 i 6 de novembre -1.5

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 4.4

PRATS 5.0

SANT BOI 9.8

ORISTÀ 1.0

ALPENS 0.8

INGREDIENTS

EL RECEPTARI de @Cookissim

Corets de carxofa amb ous i pernil ibèric 
PAS A PAS
Netejar bé les carxofes, traient 

les fulles externes i el cor. Incorpo-
rar els cors en un bol amb aigua, 
gel i llimona i/o julivert perquè no 
s’oxidin.

Omplir d’aigua una olla. Bullir 
els cors de carxofa durant 10 mi-
nuts. Escórrer els cors de carxofa.

Escalfar el forn a 170-190 graus. 
Posar els cors de carxofa en una 
safata apta per forn. Afegir per 
sobre les carxofes un bon raig d’oli 
d’OVE i una mica de pebre negre. 
Coure les carxofes uns 15-20 mi-
nuts, fins que estiguin cuites. Po-
sar-les en cercle. Si es torren molt, 
tapar-les amb paper d’alumini.

Separar els rovells de les clares.
Incorporar les clares al centre de 
les carxofes i deixar coure uns 5 

minuts aproximadament. Afegir 
els rovells d’ou al centre de la safa-
ta, a sobre de les clares. Fer l’últim 
cop de forn perquè els rovells d’ou 
quedin una mica cuits. L’estona de 
cocció dependrà del gust del consu-
midor, de si agraden més o menys 
cuits.

Treure les carxofes i els ous del 
forn. Afegir sal al gust. Posar el 
pernil ibèric tallat fi i, opcional-
ment la tòfona laminada, per so-
bre. Servir el plat en la mateixa 
safata que s’ha cuinat. 

EL PRODUCTE
A l’hora de triar un bon pernil 

ibèric hi ha un seguit de punts que 
cal tenir en compte. El primer és 
saber en quant temps aproxima-
dament es consumirà la peça, per 

 »6 carxofes del Prat

 »2 ous

 »70-100 grams de pernil 
ibèric de gla 

 »Llimona o julivert

 »Tòfona (opcional)

 »Sal

 »Oli d’oliva verge extra (OVE)

 »Pebre

Cel rogent, boires i tardor, el 9 de novembre 
des de Sant Agustí de Lluçanès.// F: EMILI VILAMALA

Un bonic barret amb una ullada de sol al Pedraforca, 
el 9 de novembre des de Sant Agustí de Lluçanès.// F: EMILI VILAMALA

agafar-la més o menys curada. A 
més a més, cal tenir en compte al-
tres aspectes. Per exemple: la ca-
nya ha de ser fina i estreta, el pes 
de la peça de pernil ibèric va de 6 a 
8 quilos, i en l’espatlla va de 4 a 6 
quilos i per últim l’aspecte visual, 
la textura del greix i l’alimentació 
que ha tingut l’animal.// STV

Sovint, en 
la senzillesa 

hi rau la 
importància 

d’un tot




