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Sant Bartomeu del Grau va representar Les Pastoretes.//F: EMILI VILAMALA

Festejat Nadal a la comarca
Els pobles acullen i organitzen multitud d’actes de diversos formats

El Lluçanès tanca l’any 
amb el 6,73% d’atur
· Les dones de més de 50 anys que porten més de 24 mesos a l’atur, el perfil 
majoritari · La taxa és més baixa que la mitjana de Catalunya i Osona

 SENDERISME 

Nou llibre de rutes 
pel Lluçanès
Salvador Vilà presenta 
20 itineraris per les 
parròquies de la comarca

 #LLUÇANÈS28M 

Any d’eleccions 
municipals
Diferents candidatures 
ja han començat a 
preparar els comicis

 FIRES I FESTES 

Prats i La Torre, de 
Festa Major
Després de Nadal, 
segueixen les festes

 MUNICIPAL 

Prats canviarà tot 
l’enllumenat públic
Alpens, Sant Feliu i Sant 
Agustí també aproven 
els pressupostos

 ESPORTS 

Neix el Moto Club 
La Torre d’Oristà
Organitzen les primeres 
hores de resistència
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Perafita, Sant Bartomeu del Grau i Sant Boi 
van recuperar la tradició de les representacions 
teatrals dels pastorets durant les festes. El cen-
tre de Sant Boi es va omplir de gent per veure 
la versió dels pastorets de la companyia El Co-
verol, una versió nova per uns temps nous.

A Perafita hi van tornar el Borrego i el Car-
quinyoli, que juntament amb àngels, dimonis 
i pastors van omplir de gom a gom l’espai del 
teatre, al pavelló, els dos dies de funció. Els 
pastorets perafitencs van adaptar el text dels 
Pastorets Catalans de Lluís Millà, però conser-
vant-ne l’essència. I com a bons pastorets no hi 
van faltar algunes pues cap a les institucions 
del poble i altres espais.

Les Pastoretes van arribar a Sant Bartomeu 
carregades de demandes i amb ganes de can-
viar-ho tot. Una versió molt actualitzada dels 
Pastorets del Folch i Torres que va fer xalar de 
valent al públic assistent i va omplir la sala del 
Casal durant les dues funcions. Amb un Àngel 
a ritme de rock’n’roll res podia sortir mala-
ment.// CFU

L’ÀLBUM

Nadal a la comarca va arribar carregat d’ac-
tivitats i actes per a tots els públics. Per la 
canalla, els ja tradicionals Juguem a Prats o 
l’Olost Parck, i ara també les activitats de Va-
lors Up, Viu l’esport que organitza el Consorci 
juntament amb tots els pobles de la comarca.

El tret de sortida de Nadal sol ser l’encesa 
de les llums, que d’uns anys ençà s’ha posat de 
moda festejar-ho, a Sant Bartomeu per exem-
ple es canten nadales a la plaça. On també les 
deuen cantar és a Sobremunt, quan fan la ca-
gada popular del tió al local del Molí, on xics i 
grans esperen amb delit a veure què caga.

I és que Nadal sense cançons no seria tant 
Nadal, i a Sant Feliu ho saben perquè el dia 25 
van fer baixar els torrons al ritme de les can-
çons de la Mar Pujol. A Olost, la música la va 
posar el Trio D Lirio. I a Alpens van optar per 
fer el concert de Nadal el dia de Sant Esteve. 
Abans d’acabar l’any, la majoria dels pobles de 
la comarca van rebre la visita dels carters i els 
patges reials, que anunciaven que faltava poc 
per l’arribada de Ses Majestats.

Però l’any no es pot acabar fins que arriba 
l’home dels nassos i llavors tothom a córrer 
que és Sant Silvestre. I qui dia passa, any em-
peny.//

Un Nadal carregat 
d’activitats al Lluçanès

Activitat de malabars dins el cicle Valors’Up// 
F.: AJ SANT MARTÍ D’ALBARS

Concert de Mar Pujol a Sant Feliu el dia de Nadal// 
F.: @ COMISSIOFESTES.SFS

Exitós retorn dels 
Pastorets i les 
Pastoretes a Perafita i 
Sant Bartomeu

L’àngel Miquel i les pastoretes celebrant el naixement.//
F: EMILI VILAMALA

Moment de l’adoració al nen Jesús a Perafita.// 
F: ELISA LLORENS

El pavelló municipal va acollir un any més el Juguem a Prats.//
F.: AJ PRATS

Cagant el tió a Sobremunt.// 
F.: @COMISSIO_SOBREMUNT

El Casal de Sant Bartomeu ple per veure Les pastoretes.// 
F: EMILI VILAMALA

Els pastoets glosant a Perafita.//
F: ELISA LLORENS
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NOTÍCIESNOTÍCIES

Sant Feliu remodelarà el 
cementiri amb 120.000 €

L’Ajuntament de Sant Feliu va aprovar inicial-
ment el passat 30 de desembre el pressupost d’en-
guany que serà de 893.540 €, una xifra que suposa 
un increment del 5% respecte l’any anterior.

De les inversions previstes en aquest exercici en 
destaca la remodelació total del cementiri. Josep Ro-
mero, alcalde del municipi, explica que la remodela-
ció es finançarà a través d’una subvenció de 120.000€ 
que cobrirà la totalitat del cost. Aquesta es rebrà du-
rant tres anys (2022, 2023 i 2024), no obstant això, 
des del consistori han decidit pressupostar-la i inten-
tar executar-la aquest any. També s’ha reservat una 
partida de 31.000 € per arranjar l’església.

Una altra de les grans inversions que inclou el 
pressupost, és la instal·lació de plaques solars a dife-
rents espais municipals. Romero detalla que hi han 
destinat 12.260 €, però que també estan pendents 
de l’atorgament d’una subvenció per tal d’instal·lar 
plaques a l’escola. A més, també està previst instal-
lar-ne a la teulada de l’Ateneu i des del consistori 
estudien nous emplaçaments.// CFU

MUNICIPAL

El pressupost inclou una partida per l’increment de cost del projecte 
del mirador dels Munts.// F.: CONSORCI

Sant Agustí aprova un 
pressupost de continuïtat

El ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès 
va aprovar, el passat 1 de desembre, un pressupost de 
457.133 €. Aquest és lleugerament superior al de l’any 
anterior, que era de poc més de 434 mil euros.

Aquest increment, de poc més del 5%, es deu princi-
palment a les despeses que ha d’assumir el consistori 
aquest any. Per una banda, la substitució d’un tram 
de canonada que puja l’aigua des dels pous de Vilase-
ca, de Sant Bartomeu del Grau. Per altra, l’increment 
del cost de la construcció del Mirador dels Munts, que 
està previst que el Consell Comarcal d’Osona liciti 
d’aquí a poc temps. Ambdues despeses tenen una par-
tida assignada de 20.970 €.

Pel que fa a les inversions previstes per l’Ajunta-
ment de Sant Agustí aquest any, destaquen els 30.000 
euros que destinaran a la millora de camins. L’actua-
ció es finançarà al 100% a través d’una subvenció de 
la Generalitat. Aquest mateix ens, també finançarà 
gairebé la totalitat de les obres de millora de l’accés al 
pou de l’embassament del Molí del Vilar, pressupos-
tades en 50.000 €. Enguany també s’ha inclòs en el 
pressupost una partida de 10.000 € per tal de netejar 
l’embassament de la riera.

Una altra de les grans partides d’aquest capítol d’in-
versions són els 45.500 € que l’Ajuntament destinarà 
a la creació de dues àrees de recollida de residus, tan-
cades i amb accés restringit, només pel veïnat.

Finalment, també s’invertirà 32.500 € en el desple-
gament de fibra òptica perquè arribi a cases i masies 
més allunyades del poble.// CFU

El ple de l’Ajuntament de Prats 
de Lluçanès va aprovar, el passat 
14 de desembre, el pressupost mu-
nicipal per aquest any 2023, que 
serà de 4.150.232 €. Es va aprovar 
amb els vots a favor de l’equip de 
govern, format per Junts per Prats 
i Movem Prats, i amb els vots en 
contra dels grups de l’oposició, 
ERC i el RAP.

L’alcalde de Prats, Jordi Bruch, 
va destacar que el pressupost 
d’aquest any és continuista i rea-
lista. Durant el ple, Bruch va ex-
plicar que en el capítol d’ingressos 
s’havia tingut en compte la conge-
lació de les ordenances municipals 
per aquest 2023, aprovades ante-
riorment en el ple del passat mes 
d’octubre.

En el pressupost d’enguany, 
lleugerament superior al de l’any 
anterior, hi destaca el capítol d’in-
versions reals, amb una destinació 
pressupostària de més d’un milió 
i mig d’euros. Bruch va declarar 
que una de les principals inversi-
ons per aquest 2023 serà la subs-
titució de tot l’enllumenat públic 
del municipi i de totes les infraes-
tructures de propietat municipal. 
Aquesta inversió esta pressupos-
tada amb 952.900€, la major part 
dels quals, gairebé un 90%, es fi-
nançaran a través d’una subven-
ció de la Diputació de Barcelona. 
Bruch destaca que aquest canvi en 
l’enllumenat suposarà un gran es-
talvi pel consistori, tant en l’àmbit 
energètic com econòmic, afegint 
que aquesta inversió està en sinto-
nia amb la línia de sostenibilitat i 
estalvi energètic per la que aposta 
el consistori pradenc.

L’altra gran inversió pressupos-

tada en aquests comptes és l’ar-
ranjament del camp de futbol, que 
inclou millores tècniques i de se-
guretat al camp, així com el canvi 
de gespa. La partida destinada per 
aquestes accions és de 320.000€ i 
segons va explicar Bruch, està pre-
vist que es duguin a terme durant 
l’estiu, per tal de començar la pro-
pera temporada amb tot arreglat.

El pressupost pradenc per 
aquest 2023 també inclou una par-
tida per a la millora i rehabilita-
ció dels parcs infantils municipals 
(7.000 €) i una per a la redacció 
d’un projecte de millora de la plaça 
nova (18.000 €). A més, una par-
tida de 140.000 € destinada a la 
millora de la Farmàcia Vella, que 
inclou l’adequació de la 1a planta 
i una part de la segona, la creació 
d’un espai per la futura oficina de 
turisme a la planta baixa i també 
d’un espai d’exposicions, a més 
de les obres de climatització i ar-
ranjament de lavabos. Pel que fa 
al Teatre Orient, s’hi destina una 
partida de 18.000 € per a la direc-
ció d’obra.

Aquestes dues partides van ser 
objecte de debat durant el ple, per 
part dels dos grups de l’oposició. 
Des d’Esquerra van posar de ma-
nifest que aquesta nova inversió 

de diners per a la reforma de la 
Farmàcia Vella, fa que el total del 
projecte s’elevi a més d’un milió 
d’euros, com també passa amb el 
projecte del Teatre Orient. La por-
taveu d’Esquerra, Montse Bolade-
res, va posar de manifest que amb 
els crèdits demanats l’Ajuntament 
pradenc tindria un deute de gaire-
bé el 68%.

El grup d’Esquerra també va ex-
pressar el seu malestar perquè el 
pressupost no inclou cap partida 
destinada a la memòria històrica, 
tal com es va acordar en una moció 
aprovada en un ple anterior.

Per la seva banda, el RAP tam-
bé es va mostrar molt preocupat 
pel deute municipal i va demanar 
quina part d’aquest correspon a 
entitats bancàries. Bruch, es va 
comprometre a fer-li arribar la in-
formació.

La representant del RAP, Queta 
Bosch, també va fer palès el ma-
lestar del seu grup per la demora 
en la creació del Pla d’accessibili-
tat en la via pública; que denunci-
en es va aprovar la seva redacció 
al principi de la legislatura i enca-
ra no s’ha fet res. En aquest sentit, 
Bruch va precisar que enguany es 
començarà a redactar amb l’ajuda 
de la Diputació de Barcelona.//

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Prats vol canviar tot l’enllumenat públic i 
arrenjarà la gespa del camp de futbol
El pressupost del 2023 s’aprova amb els vots en contra de l’oposició

L’Ajuntament d’Alpens va apro-
var el passat 1 de desembre el 
pressupost per aquest any 2023, 
amb els vots a favor de l’equip de 
govern i l’abstenció del grup de 
l’oposició, Junts per Alpens. En-
guany el pressupost s’ha reduït un 
18% respecte al de l’any passat, 
que fregava el milió d’euros.

Un dels capítols amb una major 
dotació pressupostària és el d’in-
versions reals, amb una partida de 
339.836 €, suposa gairebé el 42% 

del total del pressupost. Una de 
les principals inversions previstes 
per aquest any és tirar endavant 
el projecte d’instal·lació de plaques 
solars a la teulada de la Fàbrica 
Vella. Aquesta instal·lació està 
pressupostada amb gairebé 200 
mil euros.

Una altra de les inversions pre-
vistes és fer una primera remode-
lació d’urgència als lavabos de la 
Torre, que alguns perden aigua i 
estan en mal estat. Aquest edifici i 
el seu entorn són, des de l’any pas-
sat, de propietat municipal. Mont-
se Barniol, alcaldessa d’Alpens, 
explica que més enllà d’aquestes 

actuacions d’emergència que són 
imprescindibles, també cal elabo-
rar el projecte de la Torre i dels di-
ferents usos que tindrà aquest es-
pai, per tal de construir-hi els nous 
serveis. Els exteriors de la Torre ja 
han acollit algunes activitats or-
ganitzades pel consistori, com per 
exemple, el Festival Pixa’t de Riu-
re, del que enguany està previst 
que se celebri la segona edició a 
principis de juny.

Finalment, el pressupost apro-
vat també inclou una partida des-
tinada a l’arranjament de camins, 
que es finançarà a través d’una 
subvenció de la Generalitat.//

ALPENS
Per_ Carolina Font Usart

812.000 €, el pressupost d’Alpens per aquest 2023

El camp de futbol de Prats, on enguany es canviarà la gespa.// F.: AJ PRATS
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L’ÀLBUM

La màgia de l’Orient arriba al Lluçanès!

Els Tres Reis d’Orient van repartir regals a tots els oristanencs i oristanenques./F: @ ORISTAQUINFORAT

Melcior, Gaspar i Baltasar a l’església de Santa Eulàlia.//
F:COMISSIO_SEPO

Els Reis al Casino d’Alpens.//F: LL. SURI - DALPENS.COM

Els Reis van arribar de clar a Santa Creu//F: @ SANTACREUDEJUTGLAR

Els Tres Reis d’Orient en el moment de l’ofrena a Prats./F: MARTÍ FONT

El Reis d’Orient pels carrers de la Torre.//F: OLGA I 
MONTSERRAT

Càlida rebuda de Ses Majestats a l’Ateneu de Sant Feliu//F: @COMISSIOFESTES.SFS

El rei Melcior a Perafita//F: @FITAFESTT Melcior, Gaspar i Baltasar a l’església de Sant Boi de 
Lluçanès//F: MARTA GIRAVENT

El Casal de Sant Bartomeu va acollir Ses Magestats.//
F: MARC PARAREDA
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ATUR 2022
2015 2019 2020 2021 2022*

nº % nº % nº % nº % nº %

Alpens 14 13,73 8 6,78 7 5,2 10 7,3 8 5,88

Lluçà 9 6,92 6 4,72 2 1,4 4 2,8 6 4

Olost 66 11,46 46 7,8 52 8,6 33 5,4 39 6,33

Oristà 18 6,87 13 5,14 20 7,5 13 4,9 15 5,41

Perafita 25 13,89 17 9,09 19 9,5 17 8,4 13 6,8

Prats 129 9,69 100 7,69 113 9 109 8,6 82 6,42

Sant Agustí 1 2,17 3 8,82 6 10,5 3 5,2 2 3,23

Sant Bartomeu 67 15,26 51 12,2 58 13,5 40 9,7 44 10,71

Sant Boi 20 8,51 15 7,28 15 7,2 14 7,1 10 4,76

Sant Feliu 29 10,21 16 5,84 22 6,82 21 7,55 19 6,76

Sant Martí 5 10,87 5 15,63 4 7,8 5 8,5 3 5

Merlès 5 5,95 7 8,33 6 8,99 4 4 9 9,47

Sobremunt 2 6,9 1 3,85 3 8,3 6 14,6 6 14,29

LLUÇANÈS 390 11,28 288 8,32 327 9,29 279 7,91 256 6,73

El Lluçanès tanca l’any amb 256 aturats, un 6,73%

Al llarg d’aquest 2022 l’atur 
a la comarca ha continuat bai-
xant, tot i que a un ritme menys 
accelerat que durant el 2021. 
Del desembre del 2021 fins al 
desembre del 2022, el nombre 
de persones de la comarca regis-
trades a l’atur ha passat de les 
279 a les 256, una reducció del 
8,24%. Un descens considerable, 
però més contingut que el del 
mateix període de l’any anteri-
or, que va ser de 48 persones, és 
a dir de gairebé el 14%.

Malgrat que les xifres d’atur 
segueixen la tendència a la bai-
xa dels darrers anys, exceptuant 
el 2020, aquestes s’han estabi-
litzat. I queden ja molt lluny de 
les xifres del 2015, quan comen-
çàvem a sortir de la crisi que ha-
via començat el 2008 i l’atur a 
la comarca era de més de l’11%.

Encara que la tendència si-
gui a la baixa, 5 municipis de 
la comarca han vist com l’atur 
registrat al seu municipi crei-
xia al llarg d’aquest any: Lluçà 
(+50%), Olost (+18%), Oristà 
(+15), Sant Bartomeu del Grau 
(+10%) i Santa Maria de Merlès 
(+125%).

La taxa d’atur registral pro-
visional el mes de desembre al 
Lluçanès se situa al 6,73%, però 
tres municipis de la comarca te-
nen un percentatge significati-
vament superior: Santa Maria 
de Merlès (9,47%), Sant Barto-
meu del Grau (10,71%) i Sobre-
munt (14,29%).

En el cas de Sant Maria de 
Merlès entre el desembre del 
2021 i el desembre del 2022, el 
nombre de persones a l’atur ha 
crescut un 125%. En valors ab-
soluts veiem que l’increment és 
de 5 persones, passant de les 4 a 
les 9. A més, és una de les xifres 
d’atur més altes registrades al 
municipi des del 2015.

En el cas de Sant Bartomeu 
del Grau, on l’atur és superior 
al 10%, l’increment entre el de-
sembre del 2021 i el del 2021 és 
de 4 persones, el que representa 
un increment del 10%. Malgrat 
que la xifra es manté per sobre 
de la mitjana del Lluçanès i de 
Catalunya, segueix la tendència 
a la baixa iniciada ja el 2015, 
quan la taxa d’atur registral al 
mes de desembre del municipi 
era de més del 15%, la més ele-
vada de tota la comarca. Més en-
llà de la crisi del 2008, de la qual 
ja es començava a sortir, el 2015 

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

també va ser l’any que Fundació 
Ductil Benito va deixar les seves 
naus a l’antiga fàbrica Puigne-
ró de Sant Bartomeu (tanca-
da el 2003) per traslladar-se a 
Sallent. Al llarg d’aquests set 
anys, l’atur en aquest poble s’ha 
reduït més d’un 65%.

Pel que fa a Sobremunt, po-
dem observar com el creixement 
en el nombre de persones regis-
trades a l’atur comença el 2020, 
on el desembre d’aquell any 
hi havia 3 persones registra-
des a l’atur (el que representa 
una taxa percentual del 8,3%), 

Hi ha 23 aturats menys que l’any passat i la taxa se situa per sota de l’osonenca i la catalana

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
*dades provisionals

l’any 2021 la xifra es va dupli-
car, arribant a les 6 persones, 
les mateixes que el desembre 
d’aquest any. Tot i això, podeu 
veure un descens en la taxa re-
gistral d’atur de desembre del 
2021 (14,6%) i la d’aquest any 
(14,29%). Això es deu al fet que 
la taxa d’aquest any és provisio-
nal, com ja hem dit.

La taxa registral d’atur del 
desembre no serà definitiva fins 
que a finals d’aquest mes de ge-
ner surtin les dades definitives 
de les afiliacions a la Seguretat 
Social.

Així doncs, cal ser conscients 
que les dades que mostra aques-
ta taula es calculen a partir de 
les afiliacions a la Seguretat 
Social, i que, per tant, no té en 
compte el total de la població ac-
tiva. L’última dada de persones 
afiliades a la Seguerat Social al 
Lluçanès és la del novembre de 
2022 que consta amb 3.550 per-
sones.

En definitiva, els resultats 
del Lluçanès segueixen la ten-
dència de descens que també 
experimenten les dades de Ca-
talunya i les comarques veïnes 
com Osona, Bages, Berguedà 
o Moianès. Tot i això, el Lluça-
nès és la comarca que té la taxa 
més baixa de totes, un 6,73%, 
enfront d’un 8,54% d’Osona, el 
9,72% del Berguedà, el 10,68% 
del Bages, el 7,32% del Moianès, 
o el 9,46% de la taxa general de 
Catalunya.//

L’atur al 
Lluçanès 

s’ha reduït 
un 8,24% 

aquest 2022

Al Lluçanès 
hi ha 3.550 
persones 
afiliades a 

la Seguretat 
Social

El govern espanyol aprovava el de-
sembre del 2021 el reial decret llei per 
l’estabilitat en el treball, més conegut 
com a reforma laboral, posant així fi a 
la llei vigent fins llavors, aprovada el 
2012 durant el primer govern de Ma-
riano Rajoy.

L’objectiu de la reforma actual ha 
estat la reducció de la temporalitat, 
un dels mals endèmics del model la-
boral espanyol i català. Aquesta llei 
intenta posar fi als contractes tempo-
rals laborals, que estan permesos no-
més en unes situacions molt concre-
tes com els contractes per substitució 
o per circumstàncies de producció. A 
més, també s’ha eliminat els contrac-
tes per obra i servei i els eventuals. 
Els resultats d’aquest canvi en la nor-
mativa s’han apreciat ràpidament, 
més del 40% de la nova contractació 
d’aquest 2022 han estat contractes 
indefinits, davant del 15% de l’any 
anterior o el 13% del 2019.

Una de les novetats que ha portat 
la reforma és l’auge dels contractes 
fix discontinu. En aquesta tipologia 
de contractes el treballador està un 
temps determinat sense treballar, co-
bra de l’atur, però no es comptabilitza 
com aturat.

Pel que fa a l’ocupació pública, el 
2022 també ha estat un any de can-
vis, ja que aquest desembre era la 
data límit imposada des de Brussel-
les per garantir que el personal que 
treballa per l’administració esde-
vingui fix, que no vol dir que siguin 
funcionaris. És degut a aquest procés 
d’estabilització que gairebé tots els 
ajuntaments del Lluçanès, i d’arreu 
de Catalunya, han tret a concurs pú-
blic d’oposició i mèrits gran part de 
les places de personal que té cada ens 
contractat. Això no vol dir, però, que 
l’administració no pugui continuar 
contractant personal de manera pun-
tual per programes específics.// CFU

La reforma laboral i els processos 
d’estabilització de l’ocupació pública
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Retrat de l’atur del Lluçanès: dones de més de 50 anys

Existeixen certes similituds que 
ens permeten fer un retrat gene-
ralista de com és l’atur en un ter-
ritori concret. Evidentment, hi ha 
paral·lelismes entre diferents ter-
ritoris i països, però hi ha altres 
trets que són específics de zones 
concretes a causa de la seva his-
tòria.

Al Lluçanès, la taxa d’atur pro-
visional del mes de desembre és 
del 6,73%, fent que el 2022 sigui 
l’any amb més persones ocupades 
dels últims deu anys a la comar-
ca.  El perfil majoritari de persona 
registrada a l’atur al Lluçanès és 
una dona, de més de 50 anys i que 
fa més de 24 mesos que es troba 
en aquesta situació. És per això 
que des de l’administració pública 
fa anys que treballen per revertir 
aquesta situació.

Des del Consorci del Lluçanès, 
al llarg d’aquest any, s’ha impul-
sat un programa, juntament amb 
el SOC (servei d’Ocupació de Ca-
talunya) adreçat específicament a 
dones del món rural. Al programa 
s’hi duen a terme diferents ses-
sions de formació, algunes més 
específiques i altres més trans-

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

versals, i també sessions d’acom-
panyament individualitzat i una 
jornada de trobades amb empre-
ses de la zona. Aquest programa 
continua actiu aquest any i està 
adreçat a totes les dones del Llu-
çanès.

Des del Servei d’Ocupació del 
Consorci també van impulsar una 
jornada de debat, el passat mes 
de novembre, per tal de començar 
a redactar un Pla Estratègic co-
marcal per prevenir l’atur femení 

a la comarca.
En èpoques de crisi augmenta 

molt l’atur, especialment el feme-
ní, fins al punt que en la franja de 
dones d’entre 25 als 35 anys, la 
xifra s’arriba a duplicar, tal com 
constaten des del Servei d’Ocupa-
ció del Consorci. Afegeixen també, 
que la reincorporació de les dones 
al mercat laboral després d’una 
crisi és molt més lenta que la dels 
homes, que en la majoria dels 
casos, en un termini de 6 mesos, 

tornen a estar reincorporats. El 
Pla que s’ha començat a redactar 
vol esdevenir una eina per tal de 
prevenir aquesta feminització de 
l’atur i evitar que la reincorpora-
ció de les dones al mercat de tre-
ball sigui tan lenta.

Tot i que l’atur femení és molt 
superior al masculí arreu de Cata-
lunya – durant el tercer trimestre 
del 2022 aquest va ser del 10,1%, 
dos punts per sobre de l’atur mas-
culí – aquest fenomen s’accentua 
a les zones rurals. El Lluçanès no 
n’és una excepció, ja que l’atur fe-
mení es troba per sobre de la mit-
jana catalana. A més, també cal 
tenir present que són les dones 
les que tenen una major parciali-
tat al món laboral: més del 17% 
dels contractes són de jornada 
parcial (en homes aquesta xifra es 
redueix fins al 6%) i temporalitat 
(gairebé un 19% del total dels con-
tactes). En aquest darrer aspecte, 
cal tenir en compte el descens en 
la temporalitat dels contractes a 
partir de l’aplicació de la reforma 
laboral que va entrar en vigor el 
març d’aquest any. Podem veure 
com durant el primer trimestre de 
l’any (abans de la reforma) la taxa 
de temporalitat entre dones era 
del 23%,  però s’ha reduït fins al 
18,7% al llarg del 3r trimestre.//

El Consorci 
ha començat 
a redactar el 

Pla Estratègic 
comarcal per 
prevenir l’atur 

femení

Línia de l’evolució de l’atur separat per gènere al Lluçanès.// FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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NOTÍCIES

FORMACIÓ COMARCA

Vuitena edició del curs de 
formatgeria artesana

La biodiversitat del 
Lluçanès, protagonista 
del Calendari del ConsorciEl Consorci del Lluçanès juntament amb la Uni-

versitat de Vic presenten la vuitena edició del curs 
d’Elaboració de Formatges Artesans, que començarà 
el març. Les places del curs són limitades i la preins-
cripció està oberta fins al 15 de gener.

El curs està estructurat en sis mòduls de formació 
teòrica i pràctica, que pretenen dotar a l’alumnat de 
les eines necessàries per a l’elaboració de formatges, 
des de les característiques de la llet i fins a arribar 
a la maduració. També els coneixaments necessa-
ris per crear una formatgeria i recursos per a la co-
mercialització. Una vegada acabada aquesta etapa, 
l’alumnat realitzarà unes pràctiques en una empre-
sa de formatges. En finalitzar el curs els alumnes 
rebran un certificat d’Expert Universitari (si tenen 
titulació universitària) o una certificació d’especialit-
zació, ambdues expedides per la Universitat de Vic.

La formació es durà a terme al Consorci, a San-
ta Creu de Jutglars, i al Quall, la formatgeria col-
lectiva del Lluçanès ubicada a Alpens.

El curs costa 1.300 €, però l’alumnat podrà acce-
dir a una beca de 450 €, gràcies a la col·laboració de 
diferents entitats i el suport de la Diputació de Bar-
celona.// Red.

El calendari 2023 del Consorci aposta per la soste-
nibilitat i el coneixement mediambiental, és per això 
que cada mes està dedicat a un àmbit concret de la 
flora i la fauna comarcals. Totes les varietats d’éssers 
vius que hi apareixen es troben recollits a l’Observa-
tori Ciutadà de la Biodiversitat del Lluçanès: mamí-
fers, ocells, orquídies, arbustos i un llarg etcètera.

Enguany, les activitats mensuals del calendari les 
realitzaran experts i seran tallers específics d’un àm-
bit concret o bé activitats de sensibilització mediam-
biental, però tots amb la voluntat de divulgació.

Més enllà de la temàtica, el calendari 2023 del Con-
sorci també presenta altres novetats. Per una banda, 
el disseny, enguany s’ha optat per un paper ecològic 
imprès a doble cara amb la voluntat de promoure 
materials respectuosos amb el medi ambient i evitar 
el malbaratament. També s’ha optat per lligar-lo en 
espiral, sense adhesius químics, amb una part que es 
pot arrencar i guardar l’altre com a col·leccionable.

Però com sempre si poden seguir consultant les 
festes, fires i activitats organitzades a cadascun dels 
pobles de la comarca.// Red.

L’humorista gràfic i escultor 
Toni Batllori i Obiols, va morir 
el passat 6 de gener als 71 anys 
a Teià a causa d’un càncer. Bat-
llori era conegut per la seva tira 
còmica diària que publicava a la 
secció de política de La Vanguar-
dia, però també per les seves col-
laboracions a la revista El Jue-
ves, El Patufet o l’Avui.

Més enllà de la seva faceta de 
dibuixant en l’àmbit nacional, 
Batllori també era molt cone-
gut al Lluçanès, i especialment 
a Olost, poble on estiuejava a la 
masia del Mas des de feia molts 
anys.

Aquest vincle va fer que Bat-
llori també deixes part de la seva 
obra en aquest territori, més 
concretament, per la seva faceta 
d’escultor. Així doncs, l’any 1998, 
va construir una font en forma 
de granota de bronze que inicial-
ment es va situar al parc infantil 
“el Terreno”, però que més re-
centment es va situar en un nou 
emplaçament amb l’obra com a 
protagonista de l’espai.

Batllori també es va implicar 
àmpliament amb la construcció 
de la bèstia de foc La Fera, dels 
Cremats d’Olost. Va ser ell qui en 
va pensar la forma i el disseny, 

en va fer els primers esbossos i la 
maqueta de la figura. Més enllà 
d’això, també es va implicar en 
la construcció de la bèstia, junta-
ment amb el grup de diables. La 
construcció de La Fera es va fer 
durant l’any 2006 i el 2010 també 
es van estrenar Les Feretes, tres 
rèpliques infantils de l’original, 
que també va ser ell qui les va 
dissenyar.

OLOST
Per_ Pol Asensi Turigas

Mor als 71 anys el ninotaire Toni Batllori

A Olost, encara es pot trobar 
almenys una altra obra, al costat 
d’un camí forestal. Es tracta d’un 
treball en una pedra de grans 
dimensions que canvia de forma 
segons avancis al seu costat.

Batllori també va ser el pri-
mer entrevistat a les pàgines de 
LaRella, el març del 2000, on va 
dibuixar-hi la primera vinyeta 
d’aquesta revista.//

1. Batllori durant la construcció de La Fera.//F: ELS CREMATS
2. Vinyeta que va publicar a la primera Rella//

L’humorista gràfic i escultor estava molt vinculat a Olost, on 
estiuejava, i on havia construït La Fera dels Cremats o la Granota

L’enyoradíssim naturalista de 
Sant Boi, el Pere de la Cirera, deia 
que els bolets surten quan hi ha les 
condicions òptimes de temperatu-
ra i humitat. Aquests primers dies 
d’hivern hem tingut una naixença 
de fredolics, o fredelucs, que ens 
han animat les passejades i les so-
pes. El boix grèvol ha florit, segu-
rament quan tocava. Amb tot, els 
migdies es podia anar gairebé amb 
màniga curta, però quan baixava el 
sol ja podies córrer a abrigar-te.

La nit del poema de Nadal, a Llu-
çà, vem menjar allioli vora una fo-
guera de solstici d’hivern i va pas-
sar per allà davant, tan tranquil·la, 
una guilla. Durant les vacances, i 
contra pronòstics catastrofistes, la 
canalla s’ha fet un fart de jugar al 
carrer: a Santa Eulàlia he vist com 
s’apoderaven de la preciosa era de 
dalt, amb crits, rialles i construc-
cions de nyigui-nyogui. En fi, les 
coses eternes i els canvis. Miraves 
cap amunt i es veia poca neu a les 
muntanyes, miraves cap avall i les 
postes dauraven Montserrat. A les 
fondalades hi ha hagut gebre, però 
poc glaç. La nit de Cap d’Any, entre 
una allau de whatsapps i el dringar 
de copes, hem tingut horribles no-
tícies de guerra, de feminicidis, de 
cases buides i famílies sense teu-
lada. Molta gent ha somiat que es 
feia rica amb alguna loteria, d’altra 
ha tingut por d’empobrir-se encara 
més per la pujada de preus. La cul-
tura ha fet un d’aquells pics de l’any 
amb concerts, cantades, teatre, ex-
posicions, circ, poesia. 

No és bon gener si no deixa les 
basses plenes, diu la saviesa popu-
lar. Ni bon febrer si no les manté. 
Aviam com anirà, perquè tot va 
canviant, el clima, les persones, les 
idees, però hi ha coses que cada any 
tornen. Algunes les esperàvem amb 
candeletes i d’altres arriben per 
sorpresa, com la florida tardana de 
fredolics, que ens ha alegrat l’inici 
de la hivernada.//

Ramon 
ERRA MACIÀ

Els fredolics 
i la vida

LA COLUMNA
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GENER

 » Comença l’any amb una nova onada de 
Covid. Gairebé el 20% de lluçanesos 
passen el virus durant les festes de Nadal 
i el mes de gener.

 » El Lluçanès comença l’any amb una taxa 
d’atur del 7,45%, una de les xifres més 
baixes dels últims anys

 » Prats de Lluçanès torna a viure la Festa 
Major de Sant Vicenç.

 » El conseller Jordi Puigneró anuncia 
l’actualització del projecte del tram de 
l’Eix del Lluçanès de Sagàs i que les obres 
començaran a finals de 2023.

 » Gerard Farrés cedeix la victòria al Dakar 
al seu company d’equip. El pilot olostenc, 
que competia amb bugui, va fer una 
carrera excel·lent.

 » Èxit absolut de l’àlbum de cromos del 
Futbol Club Pradenc.

FEBRER

 » La població al Lluçanès creix per quart 
any consecutiu i arriba a la xifra de 7883 
habitants.

 » Perafita celebra la Candelera, la festa del 
cavall al Lluçanès.

 » L’ABS Lluçanès perd el servei d’urgències 
nocturn.

 » La pandèmia s’estabilitza dos anys després 
de l’esclat. Les dades comptabilitzen que 
al Lluçanès han passat la malaltia més de 
2500 persones.

 » L’Agència Catalana de l’Aigua aprova una 
subvenció de 3,9 milions d’euros per 
finançar la portada d’aigua del Ter cap al 
Lluçanès.

 » Gairebé la meitat de fonts de la comarca 
estan contaminades.

 » El Lluçanès es mobilitza per reivindicar el 
8 de març.

 » El veïnat de Sobremunt s’organitza per 
rehabilitar l’església de Sant Martí.

 » La cursa de Sant Isidret d’Olost compta 
amb dos-cents participants.

 » El Fem-hi més 3.0 porta el musical de la 
Família Adams a la sala polivalent.

ABRIL

 » El consum d’aigua d’indústries i granges 
del Lluçanès augmenta un 65% en deu 
anys.

 » Al Lluçanès hi ha 483.658 places de 
bestiar. Un 65% són porcs.

 » Es fan actuacions al Roure de la Senyora 
de Sant Boi per allargar-li la vida.

 » Nevada generosa al Lluçanès nord en ple 
mes d’abril.

 » Els caçadors de la comarca abaten 1668 
senglars durant la temporada.

 » La Zona Escolar Rural Alt Lluçanès celebra 
30+1 anys.

 » Comença el Bicibús a Prats de Lluçanès. 
La iniciativa promou anar els divendres 
amb bicicleta a l’escola de forma segura.

 » Els escriptors de la comarca presenten 
més de 12 novetats per Sant Jordi.

 » La penya Blanc i blava d’Olost i comarca 
celebra trenta anys.

MAIG

 » Els ajuntaments del Lluçanès continuen 
fracassant en la transparència a internet.

 » Es presenta un documental que recull 
testimonis de la repressió franquista a 
Prats de Lluçanès.

 » Els Q-Fois munten el Sarau Fest a Sant 
Feliu, un festival de grups de versions.

 » Sant Agustí de Lluçanès protagonista a 
TV3 per ser el municipi amb un percentatge 
més alt de jubilats de Catalunya.

 » Un ferit en un incendi a Sant Boi de 
Lluçanès, a l’ermita de Sant Salvador de 
Bellver.

 » La Unió Excursionista Prats comença el 
camí de l’Oliba.

 » Mor una jove de la Guixa en un accident a 
l’Eix del Lluçanès.

 » El pugrama dels Mansos, d’Olost, a 
Catalunya Ràdio.

 » El Consorci comença un pla de 
senyalització de camins i senders del 
Lluçanès. La inversió, que s’ha iniciat 
aquest any i s’anirà fent progressivament, 
suma 160.000 €.

 » Comença a funcionar l’escorxador mòbil. 
Es va fer la presentació a l’explotació 
ramadera Cal Miquel, de Sant Pau de 
Pinós.

 » Lluís Vila edita un llibre sobre la vida del 
Doctor Josep Grau i Torrodà.

 » Un centenar de genets participen en el 
Raid de Sant Feliu Sasserra.

MARÇ

 » Esclata la guerra a Ucraïna. El Lluçanès 
acull refugiats i s’organitza per enviar 
recursos.

RESUM DE L’ANY 2022
El 2022 ha estat l’any del comiat a la pandèmia. Malgrat 
l’increment de casos a principis d’any, la covid s’ha relaxat 
i han pogut tornar-se a celebrar totes les fires i festes 
amb normalitat, dos anys després. Ha esclatat però la 
guerra a Ucraïna, que ha agreujat l’espiral d’inflació que 
viu tot Europa. Des del Lluçanès, es van acollir refugiats.
Enguany, l’ABS Lluçanès ha perdut el servei d’urgències 
nocturn, l’escorxador mòbil ha començat a funcionar i els 
mossos ja recullen denúncies a Prats. Políticament, hi ha 

hagut relleu a l’alcaldia de Sobremunt, Sant Bartomeu 
debat el futur de les naus del Puigneró, s’ha començat 
a construir el mirador de Perafita i s’ha avançat el 
projecte de la portada d’aigües del Ter. Justament, un 
any meteorològic que ha estat especialment eixut i que 
a l’estiu hi va haver problemes de sequera.
Al món de l’esport, l’ascens del Futbol Sala a 1a divisió 
catalana, les curses de muntanya i la recuperació del 
futbol a Sant Feliu, han marcat l’actualitat.

RESUM DE L’ANY
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 » Accident mortal a la carretera d’Alpens a 
Sant Quirze. Un home de trenta-sis anys 
perd la vida.

 » Alpens torna a celebrar la trobada 
internacional de Forjadors.

 » Més de 1.200 espectadors veuen el 
musical “High School Musical” dels 
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut.

 » El Futbol Sala Prats es proclama campió 
de lliga i ascendeix a 1a Catalana.

 » La històrica Trail 3 Comarques d’Alpens es 
torna a celebrar.

 » Prop de 400 persones participen en la 
cursa i caminada de la 6a edició de la Via 
Castrum de Santa Eulàlia.

 » Olost dedica dos caps de setmana al món 
de l’hípica amb el Raid Internacional.

 » El pilot olostenc Joan Salvans guanya la 
pujada a la Trona.

JUNY

 » Els mossos d’Esquadra obren oficina per 
recollir denúncies a Prats de Lluçanès.

 » Es prohibeix de nou el bany en un tram de 
la Riera de Merlès.

 » La 1a trobada de cultura popular del 
Lluçanès se celebra a Oristà.

 » Santa Eulàlia de Puig-oriol acull la 7a 
edició de les Jornades de Transhumància.

 » Neix a Alpens el festivalet de circ Pixa’t de 
Riure.

 » Tornen les celebracions de Sant Joan amb 
normalitat al Lluçanes. Revetlles, la flama 
del Canigó i la Festa Major de Prats.

 » Final de curs del projecte CUEME, les 
cooperatives escolars del Lluçanès.

 » Cal Parra, d’Olost, guanya el premi a la 
millor coca de Sant Joan.

SETEMBRE

 » Augment d’alumnes al Lluçanès. Més de 
1.000 comencen el curs escolar.

 » Relleu a l’alcaldia de Sobremunt. Plega 
Albert Güell i el substitueix Ester Ordeig.

 » Les pluges de finals d’agost milloren 
l’estat dels embassaments i rieres.

 » La Fonda d’Alpens tanca les portes.

 » Concurs de Ratafia i presentació de la 
taula de la Pagesia a la Fira de l’Hostal.

 » Josep Martínez Castro presenta un llibre 
on recull imatges del Lluçanès.

 » Sant Feliu Sasserra recupera l’equip de 
futbol després de 10 temporades.

OCTUBRE

 » Crema prescrita de 4 hectàrees de bosc a 
Sobremunt.

 » Comencen les obres d’eixamplament de 
la carretera de Santa Creu de Jutglars a 
Sant Martí d’Albars.

 » Prats licita de nou la construcció del 
Teatre Orient.

 » La Generalitat anuncia la construcció de 
l’escola Heurom de Perafita.

 » Josep Maria Miró rep el premi Nacional de 
Literatura Dramàtica.

 » Prats organitza dues hores de resistència 
en BTT.

 » Es dona a conèixer un cas d’un pradenc 
que va morir en contagiar-se de malària a 
l’hospital de Vic. La Generalitat sanciona 
amb 9.000 € el centre.

NOVEMBRE

 » Ciutadans, entitats i institucions signen 
l’Acord per preservar el Sorreigs, un 
decàleg sorgit d’un procés participatiu.

 » El FC Pradenc guanya la primera edició 
del Torneig de Futbol Femení Amateur.

JULIOL

 » Comença la construcció del mirador de 
Perafita.

 » Sant Bartomeu del Grau debat el futur de 
les naus del Puigneró. La modificació del 
POUM aixeca recels entre el veïnat.

 » El Consell Comarcal d’Osona licita el nou 
servei de recollida d’escombraries. Sant 
Boi decideix apostar pel Porta a Porta i 
altres municipis per les àrees d’aportació 
tancades.

 » S’acaben les obres de la nova rotonda de 
Sant Bartomeu del Grau.

 » El Cantilafont arriba a la 10a edició. Se 
celebra durant dos dies a Sant Feliu amb 
Albert Pla i Manel com a caps de cartell.

 » Perafita i Santa Eulàlia de Puig-oriol viuen 
unes exitoses Festes Majors.

 » Nova campanya d’excavació a Puig Ciutat.

 » El pilot Gil Membrado s’emporta una 
segona posició en un Campionat Europeu.

AGOST

 » La sequera obliga a prendre mesures de 
consum d’aigua al Lluçanès.

 » Alpens integra la llar d’infants a l’Escola 
la Forja.

 » Esclat de les Festes Majors al Lluçanès, 
que es poden reviure amb normalitat. 
Olost, Sant Boi, Sant Bartomeu, Merlès i 
Sant Agustí les van festejar durant el mes 
d’agost.

 » Roser Reixach presenta un llibre on recull 
les vivències de la Guerra Civil Maria 
Antich Noguera.

 » Els Rocaguinarda d’Oristà guanyen el 
Campionat de Bitlles Catalanes.

 » Montse Barniol, d’Alpens, nova delegada 
del Govern a la Catalunya Central.

 » Sant Feliu torna a celebrar la Fira de les 
Bruixes al centre històric del poble.

 » Olost festeja la fira més histèrica.

 » Mar Pujol publica Trepa, l’àlbum de debut 
de la cantautora pradenca.

 » Acaba la 5a edició del Festival Intrús.

 » Sant Martí d’Albars destapa una vil·la 
romana del segle III

 » Alpens acull una prova de Moto de trial.

 » Els propietaris forestals denuncien 
robatoris de llenya.

 » La Fonda d’Olost aconsegueix trenta anys 
d’estrella Michelin.

 » Alpens tanca el cicle Escena de Tardor.

 » Jornada de neteja de deixalles a la Riera 
de Merlès.

 » Èxit de participació en les 3 hores de 
resistència de motos de Santa Creu.

DESEMBRE

 » Sobremunt surt del projecte de la portada 
d’aigües del Ter.

 » Prats i Olost acaben un nou procés de 
pressupostos participatius.

 » Els mossos desallotgen una festa en una 
zona agrícola entre Perafita i Sant Martí 
d’Albars.

 » El Festival Itineràncies porta el teatre al 
carrer a la Fira de Santa Llúcia de Prats.

 » Perafita i Sant Bartomeu representen Els 
Pastorets.

 » BTT Triatló Lluçanès campió de Catalunya 
per 5è any consecutiu.

 » Neix el Motoclub La Torre d’Oristà.

RESUM DE L’ANY
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Les eleccions locals se celebra-
ran el pròxim 28 de maig, el quart 
diumenge de maig tal com esta-
bleix la LOREG (Llei Orgànica de 
Règim Electoral General). A les 9 
del matí obriran els col·legis elec-
torals dels 947 municipis de Cata-
lunya i començaran les votacions 
per escollir els regidors i regidores 
de cada municipi .

Ara és l’època en què les dife-
rents candidatures preparen les 
seves propostes, algunes tenen la 
feina més avançada, altres tot just 
comencen a parlar-ne. Sigui com 
sigui, totes hauran de tenir la fei-
na feta a l’abril.

Al Lluçanès són moltes les can-
didatures que ja han començat a 
treballar i, de mica en mica, es 
van perfilant els grups que es pre-
sentaran a cada municipi. Hi ha 
alcaldes que pengen la vara, d’al-
tres que volen optar a la reelecció, 
i llistes que es van quedar a l’opo-
sició que intentaran aconseguir 
l’alcaldia.

ALPENS
Les municipals a Alpens comen-

cen marcades per l’absència de la 
Montse Barniol després de vint 
anys liderant el consistori. Barni-
ol plega, però com ella mateixa ha 
explicat, ho fa amb la sort d’haver 
trobat una persona amb ganes 
d’agafar el relleu al capdavant 
de la seva candidatura, en Toni 
Prat. Barniol afegeix que, tot i 
que ella ja no estarà al capdavant 
de l’Ajuntament a partir del juny, 
continua amb la mateixa vocació 
de servei cap a la ciutadania, ara 
des d’un altre espai: com a delega-
da de la Generalitat a la Catalu-
nya Central.

L’encara alcaldessa afirma que 
se’n va molt satisfeta amb la fei-
na feta aquests 20 anys, agraïda 
per la feina que han fet els dife-
rents equips i pels projectes que 
han tirat endavant: des de la llar 
d’infants, el menjador escolar i el 
projecte d’autonomia de la gent 
gran, fins al més gran, la compra 
de la Torre per posar-la al servei 
del poble.

A les últimes eleccions munici-
pals (2019) Barniol encapçalava 
la llista Impulsem Alpens - AM, 
vinculada a ERC, que amb 110 
vots i 4 regidories va ser la llista 
guanyadora. El seu relleu l’aga-
fa Toni Prat, que detalla que ja 
tenen l’equip perfilat i que estan 
treballant per elaborar el progra-
ma electoral. Continuaran ads-
crits a ERC amb Acord Municipal, 
però amb un canvi en el nom de 
la llista. Prat encara aquesta nova 

etapa amb ganes i il·lusió i, com 
diu, en un bon moment personal 
per fer-ho.

Als anteriors comicis, també 
hi va haver la llista de Junts per 
Alpens, que liderada per Montse 
Rubau van aconseguir sumar 79 
vots i tres regidors. Des de les 
eleccions del 2003 que no es pre-
sentaven dues llistes a Alpens. De 
moment, Junts per Alpens encara 
no s’han pronunciat a aquest mit-
jà.

LLUÇÀ
El 2019, en aquesta ocasió amb 

només una llista als comicis, In-
dependents per Lluçà i Santa 
Eulàlia - AM, Eva Boixadé va ser 
escollida alcaldessa, malgrat que 
mesos abans havia expressat la 
voluntat de no presentar-se. Així, 
des d’un principi va deixar clar 
que aquest seria un mandat curt, 
de només dos anys. El relleu es va 
fer tal i com estava acordat, i Glò-
ria Colom, la va substituir a mitja 
legislatura. L’actual alcaldessa, 
explica que han començat a parlar 
amb el grup, però de moment no 
hi ha res decidit. Colom diu que 
no té clar si es presentarà de nou, 
i que si ho fes seria per un màxim 
de 4 anys més. Ara bé, puntualit-
za que si hi ha una persona amb 
moltes ganes de tirar endavant el 
projecte, farà un pas al costat. Pel 
que fa a la resta de la llista detalla 
que hi ha persones que han ma-
nifestat el seu desig de fer un re-
lleu i altres que no. Faltarà també 
per veure si aquesta cita electoral 
només hi haurà una llista o bé hi 
concorrerà algun altre grup, com 
la llista Fem Poble, que van gua-
nyar les eleccions del 2015.

OLOST
Josep Maria Freixanet és alcal-

de d’Olost i Santa Creu de Jutglars 
des de l’any 2003. Enguany, ha 
confirmat que tornarà a haver-hi 
la llista d’Olost i Santa Creu de 
Jutglars, però no ha confirmat en-
cara si serà ell qui l’encapçalarà. 
Freixanet explica que comunicarà 
la seva decisió a finals de gener o 
principis de febrer, i que els pri-
mers de saber-ho serà la gent del 
poble. De les cinc legislatures que 
Freixanet porta al càrrec, només 
l’any 2003 i l’any 2011 hi va ha-
ver més d’una llista al municipi. 
La resta, només hi concorria la 
candidatura d’OISC - AM. No es 
coneix per ara que s’estigui prepa-
rant cap més llista al poble.

ORISTÀ
Junts pel municipi d’Oristà va 

ser l’única llista que es va presen-
tar a les eleccions del passat 2019 
i Marc Sucarrats que l’encapçala-
va va ser escollit alcalde per sego-

na vegada. De cara a les properes 
eleccions, explica que els membres 
de la llista encara estan acabant 
de perfilar detalls, però que té clar 
que vol repetir i que es tornen a 
presentar. Explica però que aquest 
cop no aniran sota el paraigües de 
Junts per Catalunya. També afe-
geix que no voldrà repetir a la pre-
sidència del Consorci. 

Sucarrats declara que aquests 
han estat quatre anys complicats, 
marcats per constants canvis de 
govern i per la pandèmia. Afegeix 
que el Govern de Catalunya no 
funciona i que això acaba reper-
cutint a la feina que fem des dels 
ajuntaments petits.

Resta a l’espera si la candidatu-
ra de la Gent del Municipi d’Oris-
tà (GMO), que  havia ostentat 
l’alcaldia des del 2003 fins al 2015 
amb Vicenç Cornejo, presentaran 
de nou candidatura aquesta vega-
da, després de no presentar-se el 
2019.

PERAFITA
A les passades eleccions, Junts 

per Perafita, amb 140 vots, acon-
seguia 4 regidors i Ramon Casals 
mantenia l’alcaldia, després de 16 
anys al capdavant del consistori 
perafitenc. Tot i això, en aquells 
comicis es va presentar per prime-

ra vegada el grup de Poble Actiu 
Perafita - Alternativa Municipa-
lista, que va aconseguir 99 vots i 
3 regidors.

Enguany, Casals afirma que hi 
haurà llista de Junts per Perafi-
ta, però que encara està en fase de 
construcció i estan valorant dife-
rents opcions. Per la seva banda, 
des del PAP, expliquen la intenció 
és que el projecte continuï i estan 
treballant en aquest sentit. Er-
nest Verdaguer, regidor del PAP, 
diu que la voluntat és que hi hagi 
renovació a les primeres posicions 
de la llista per evitar quedar es-
tancats en el càrrec.

PRATS DE LLUÇANÈS
El municipi més gran de la co-

marca és també el que, en les 
passades eleccions, va concentrar 
un major nombre de llistes. Junts 
per Prats, encapçalada per Jordi 
Bruch, va guanyar les eleccions 
amb 679 vots i 5 regidors. Amb el 
suport dels 2 regidors de Movem 
Prats, Bruch va esdevenir alcalde 
després de 4 anys amb Isaac Pe-
raire i ERC al capdavant del con-
sistori.

Enguany, com detalla Bruch, el 
seu equip té ganes de seguir i con-
tinuar treballant per consolidar 
el projecte. Afegeix, però que això 

28 de maig de 2023: eleccions municipals
LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Montse 
Barniol 
deixarà 

l’alcaldia 
d’Alpens 

després de 
20 anys

Marc 
Sucarrats 

es tornarà a 
presentar a 
Oristà, però 

deixa la marca 
de Junts

Ara per ara, 
només a Prats 

i a Perafita 
es coneix 

la voluntat 
que hi hagi 
més d’una 

candidatura

#LLUÇANÈS28M
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no va només d’una persona, sinó 
de la voluntat de tot un equip. 
En aquest sentit, afegeix que un 
cop consolidat l’equip, i si aquest 
ho considera oportú, ell estaria 
disposat a seguir al capdavant de 
Junts.

La segona llista més votada a 
les passades eleccions va ser la 
d’ERC - Prats encapçalada per 
Isaac Peraire que, amb 504 vots, 
va aconseguir 3 regidors. Pas-
sades les eleccions, Peraire va 
renunciar a encapçalar el grup 
municipal, tasca que va assumir 
la regidora Montse Boladeres. 
L’abril d’aquest any passat l’as-
semblea local d’ERC a Prats la 
va escollir, per unanimitat, cap 
de llista per aquestes eleccions. 
L’elecció del cap de llista d’ERC 
a Prats, el 2019, va ser convulsa, 
i va portar a la creació d’una es-
cissió del partit. Va néixer doncs 
Movem Prats, amb Montse Ju-
vanteny al capdavant. A les elec-
cions, Movem Prats va ser la ter-
cera força del consistori pradenc 
amb 288 obtinguts que van donar 
2 regidors a la candidatura. El 
partit ha estat al govern aquests 
quatre anys amb Junts per Prats. 
Enguany, Juvanteny ha confir-
mat que continuarà encapçalant 
Movem Prats i que estan acabant 

de perfilar tota la llista.
La cuarta candidatura del 2019, 

va ser el RAP (República Activa 
de Prats) amb 138 vots,van entrar 
al consistori amb una regidora, 
Queta Bosch. Aquesta explica que 
estan començant a parlar i que la 
intenció és continuar amb la feina 
que han estat fent, però que està 
tot a les beceroles.

SANT BARTOMEU DEL GRAU
A les eleccions del 2019 es van 

presentar dues candidatures. 
Per una banda, Independents 
per SBG que va aconseguir 266 
vots i 4 regidors, i per altra, Sant 
Bartomeu del Grau i Alboquers 
(SBIALB) - AM que va obtenir 258 
vots i 3 regidors. Aquest resultat 
va provocar un tomb al govern de 
l’Ajuntament, on ERC, que havia 
governat els últims 8 anys, perdia 
l’alcaldia.

David Puyol, actual alcalde de 
Sant Bartomeu del Grau, així 
com la resta de l’equip dels Inde-
pendents per SBG, han decidit no 
presentar-se a la propera legisla-
tura. Afirmen que han arribat a 
un final d’etapa i creuen que és bo 
que hi hagi relleu a les instituci-
ons. 

Josep Salvans, qui encapçalava 
la llista de SBIAL, detalla que en-

cara no han decidit ni definit com 
serà la propera llista, però que la 
intenció és concórrer-hi.

SANT BOI DE LLUÇANÈS
El 2019, una nova i única llista, 

Tots per Sant Boi, encapçalada 
per Marc Parés, posava fi a anys 
de bipartidisme al consistori sant-
boienc, obtenint 274 vots, que re-
presentaven el suport de gairebé 
el 60% del cens. Marc Parés ha 
expressat la voluntat de continu-
ar al capdavant de la candidatura 
quatre anys més per, com diu, po-
der acabar els projectes que han 
començat.

SANT FELIU SASSERRA
A les passades eleccions del 

2019, tan sols es va presentar la 
llista d’ERC - AM, encapçalada 
per Josep Romero, que tornava 
a l’alcaldia després d’haver-ho 
estat entre el 2010 i el 2015. La 
llista va obtenir 284 vots, que re-
presentaven un 57% del total del 
cens. Romero ja va avisar llavors 
que només hi seria 4 anys més. 
És per això que aquest any no es 
presenta. Persones vinculades en 
aquesta llista, estan treballant 
per conformar-ne una de nova de 
cara a aquestes properes elecci-
ons. Expliquen que seguiran vin-
culades a ERC, però que encara és 
massa aviat per poder dir noms i 
donar més detalls de com queda-
rà la llista.  Ara per ara no hi ha 
cap llista més confirmada a Sant 
Feliu. 

En tots els municipis que hem 
detallat fins ara, el sistema de 
vot és el mateix: circumscripcions 
municipals, candidatures en llis-
tes tancades, barrera del 5% dels 
vots vàlids i fórmula D’Hondt per 
calcular la distribució dels regi-
dors.

No obstant els municipis de fins 
a 100 residents i els que tenen en-
tre 101 i 250 habitants, funcionen 
diferent. A través d’un sistema de 
llistes obertes on es vota a cada 
candidat. Un cop fet l’escrutini, es 
proclamen electes els candidats 
amb més vots.

Aquest és el cas per exemple 
de Sant Martí d’Albars i Santa 
Maria de Merlès, municipis amb 
119 i 184 habitants respectiva-
ment. En aquests municipis s’hi 
escullen 5 regidors, mitjançant un 
sistema de vot limitat i majoria 
relativa. Les candidatures poden 
presentar llistes de fins a 5 candi-
dats i els electors en poden votar 
un màxim de 4.

SANTA MARIA DE MERLÈS
A les passades eleccions hi havia 

una sola llista de Junts per San-
ta Maria de Merlès, els resultats 
van ser els següents: Josep Costa, 
43 vots; Joan Molas, 37; Jaume 
Bardolet, 49; Anna Rusiñol, 44; 
i Josep Parés, 17. Finalment, Jo-

sep Costa, tot i quedar tercer en 
els comicis, va ser de nou escollit 
alcalde, ja que són els candidats 
més votats qui escullen a l’alcalde. 
Costa, que és alcalde des de 1999, 
explica que estan treballant en la 
llista, però no hi ha res decidit. 
Si Costa decideix presentar-se, 
aquesta serà la seva 8 legislatura.

SANT MARTÍ D’ALBARS
En aquest municipi es van 

presentar dues llistes: Junts per 
Sant Martí i Independents de 
Sant Martí d’Albars - AM. El cap 
de llista de Junts, Ramon Padrós 
va ser candidat més votat, seguit 
per les candidates Olga Altarriba 
(48), Anna Manubens (45) i Claus-
tre Albets (44), de la mateixa llis-
ta. La 5a regidoria fou per Jordi 
Soler, amb 41 vots, de la llista dels 
Independents.

Enguany, Ramon Padrós ha 
confirmat que la llista de Junts 
per Sant Martí es tornaran a pre-
sentar i que no hi haurà grans 
canvis: ell serà el cap de llista i 
potser hi haurà alguna entrada 
nova. Confirma també que segui-
ran sota el paraigua de Junts per 
Catalunya perquè volen la inde-
pendència del país.

Per la seva banda, Jordi Soler 
dels Independents, explica que 
encara no han començat a parlar 
i que, de moment, està tot a l’aire.

Pel que fa a Sant Agustí de Llu-
çanès i a Sobremunt, el sistema és 
el mateix de llistes obertes, però 
en lloc de 5 regidors n’hi ha tres.

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
L’única llista a les passades 

eleccions va ser Junts per Sant 
Agustí, encapçalada per Josep 
Pujol (41 vots), Laia Serrat (45) 
i Albert Camprubí (14). Pujol, al-
calde des del 1995, va ser escollit 
de nou. Aquest any, diu que enca-
ra no sap què farà, de moment, en 
continuen parlant.

SOBREMUNT
La Llista Independents per So-

bremunt va ser l’única que es va 
presentar a les passades eleccions 
del 2019. Quatre anys abans, el 
2015, van aconseguir prendre l’al-
caldia a CiU.

En les eleccions del 2019 els re-
sultats van ser Albert Güell, 39 
vots, va mantenir l’alcaldia; Ester 
Serradell, 30 vots; i Ester Ordeig, 
20 vots. Güell va deixar l’alcal-
dia de Sobremunt el setembre 
d’aquest 2022 i les seves tasques 
les va assumir Ester Ordeig.

El més probable, tal com explica 
Ordeig, és que ella continuï al cap-
davant i la continuïtat de Serra-
dell dependrà de si  poden garan-
tir-ne el relleu. Afirma, però, que 
encara no s’han posat a treballar 
en la pròxima candidatura, tot i 
que són conscients que queda poc 
temps.//

La llista que 
governa 

actualment 
a Sant 

Bartomeu no 
es tornarà a 

presentar

Josep Costa, 
de Merlès, i 
Josep Pujol, 

de St. Agustí, 
encara no 

han decidit si 
opten a una 

8a legislatura

La llista d’ERC 
a Sant Feliu 
prepara nou 

equip per 
substituir 

Josep Romero
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A principis de desembre, Sal-
vador Vilà, guia turístic i ex-
cursionista, va presentar el seu 
llibre Lluçanès, a la llibreria 
Muntanya de Llibres de Vic. 
Aquest títol és suma a la col-
lecció Els camins de l’Alba, de 
l’Editorial Alpina, centrats en la 
difusió de rutes excursionistes 
arreu de Catalunya.

El llibre conté 20 rutes, que 
passen per tots els racons de 
la comarca. Vilà explica que va 
ser l’editorial qui li va dir que 
el llibre havia de contenir 20 
rutes. En un principi va dubtar 
de com fer-ho perquè com diu 
“al lluçanès hi ha 13 municipis 
i 16 pobles, no pas més” però in-
vestigant una mica va veure que 
l’arxiprestat del Lluçanès està 
format per 20 parròquies. I són 
aquestes les que conformen el 
cos d’aquest llibre.

Però aquest llibre de rutes no 
és ben bé com els altres, afirma 
l’autor que ha volgut anar un xic 
més enllà. De fet, com diu, “vo-
lia que al llibre hi hagués espai 
per contar coses, era la condició 
que vaig posar”. Per això, en el 
llibre més enllà de les rutes que 
et porten d’un lloc a l’altre i que 
Vilà ha sabut explicar detalla-
dament. També hi trobem altres 
històries que fan que el llibre 

sigui més amè i profunditzi una 
mica més en la història de cada 
ruta. Els títols que ha posat a 
cadascuna d’elles ja donen pis-
tes, per exemple: “l’antic camí 
d’anar a missa” o “sempre hi ha 
una darrera onada” el títol de 
la ruta que va de Sant Boi fins 
a Sant Salvador de Bellver, qui 
vulgui saber el perquè (si enca-
ra no ho sap) haurà de llegir el 
llibre. Altres excursions parlen 
d’històries de personatges que 
han tingut gran transcendència 
més enllà de la comarca, com “el 
camí de la venerable Caterina” 
perquè a Sant Nazari, pas per 
arribar fins a Santa Eulàlia de 
Pardines, hi va néixer Caterina 
Corominas, monja fundadora 

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Salvador Vilà presenta un llibre per 
conèixer racons de la comarca a peu

de les Josefines. Al llibre també 
hi ha històries de bandolers, de 
bruixes, de romans i fins i tot de 
cartaginesos. Un retrat que vol 
ajudar a conèixer millor alguns 
racons del Lluçanès.

L’autor, Salvador Vilà, qui va 
viure uns anys al Lluçanès, co-
neix molt bé els racons de la co-
marca. Tot i que la idea de fer 
un llibre de rutes li rondava pel 
cap, no va ser fins que el propi-
etari de la Muntanya de llibres, 
Xavier Cortacans, li va proposar 
que s’hi va tirar de cap. La pri-
mera presentació del llibre es 
va fer el passat 29 de desembre 
a la Muntanya de llibres i està 
previst que pròximament també 
se’n faci una al Lluçanès.//

El llibre de Salvador Vilà.// F: ALPINA

Lluçanès és un títol de la col·lecció Els Camins de l’Alba de l’editorial Alpina

INGREDIENTS

EL RECEPTARI de @Cookissim

Pastís de formatge cremós
PAS A PAS

Escalfar el forn a 200º amb ca-
lor a dalt i a baix. 

Folrar un motlle rodó amb pa-
per de forn humit. 

Untar el paper de forn amb 
mantega.

Incorporar tots els ingredients 
en un bol i barrejar-los bé amb 
una batedora durant uns segons. 

Posar la barreja a dins del 
motlle.

Coure al forn durant 35-45 mi-
nuts a 200-210º (depenent de si 
es vol més o menys líquid). 

Deixar refredar el pastís a 
dins del forn amb la porta mig 
oberta. 

Desmotllar el pastís i servir-lo 
a temperatura ambient, acom-

panyat d’alguna melmelada o 
mel.

EL PRODUCTE

El pastís de formatge de La 
Viña de Sant Sebastián (País 
Basc), va ser escollit com al mi-
llor gust de l’any 2021 segons el 
New York Times. La Viña és un 

restaurant obert des del 1959 i 
fa 28 anys que serveix aquest 
pastís. De fet, fa uns deu anys 
que ha guanyat la fama del mi-
llor pastís de formatge de tota la 
península Ibèrica. // STV

 »500 gr de formatge 
d’untar de Santa Eulàlia 
de Puig-oriol o 250 de 
formatge d’untar i 250 de 
mascarpone. 

 »250 ml de nata líquida amb 
un 31,5% de matèria grassa. 

 »3-4 ous.

 »Un polsim de sal. 

 »175-200 gr de sucre.

 »15 gr de farina de blat o de 
midó de blat de moro.

Bon profit ! 
On egin! 

El passat 11 de desembre va morir l’Emília de Cal 
Julià, d’Oristà. La seva família volem agrair totes 
les mostres de condol, suport i solidaritat que hem 
rebut aquests dies, així com les tasques que varen 
dur a terme els professionals sanitaris, tant de la 
comarca com de la Vall d’Hebron.  

Moltes gràcies a tots.//

CARTA

Agraïment
Família Pla Rocadembosch
Oristà

OPINIÓ / ESPORTS

Es deroga  la prohibició 
de la crema de restes 
vegetals forestals

Des del passat 2 de gener, ja es poden tornar a cre-
mar les restes vegetals sense permís. Es deroga la 
limitació que va introduir la llei de residus estatals 
aprovada pel govern espanyol el passat 8 d’abril.

Des del primer dilluns de gener totes les explo-
tacions de menys de 50 treballadors o que tinguin 
un volum de negoci inferior als 10 milions d’euros 
anuals, més del 90% del total d’explotacions, queden 
fora de la limitació. Així doncs, tot torna a quedar 
com abans de l’aplicació de la llei, és a dir que del 
15 d’octubre i fins al 15 de març es podran cremar 
restes vegetals amb una sola comunicació genèrica. 
Fora d’aquest període continuaran prohibides.

Aquesta derogació ha estat celebrada per la petita 
i mitjana pagesia. Des d’Unió de pagesos es felici-
ten per haver aconseguit tirar enrere aquesta llei i 
“deixar fora de la prohibició les petites explotacions 
agràries, com preveuen les normes de la UE”. La 
consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, també 
es va mostrar molt satisfeta amb la fi de la prohi-
bició.//Red.

MEDI AMBIENT
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Comença la Lliga 
Catalana d’Escacs amb 
tres equips de Sant Boi

Una imatge de la presentació a la sala polivalent de La Torre.//F.: @M.C._LATORRE

El Moto Club de la Torre d’Oris-
tà es va presentar oficialment el 
passat diumenge 18 de desembre, 
però els 13 membres de la junta 
feia mesos que treballaven perquè 
aquest esdevingués una realitat.

La presentació va aplegar amics 
i aficionats del motor d’arreu del 
Lluçanès i de les comarques veïns, 
molts d’ells membres d’altres moto 
clubs. Més de 300 comensals van 
omplir de gom a gom la sala poli-
valent de la Torre per gaudir de 
l’esmorzar previ a la presentació. 
Al llarg de tot el matí, a l’exterior 
del recinte s’hi va instal·lar una 
exposició de vehicles nous, clàssics 
i de competició. Entre aquests s’hi 
podia veure alguns cotxes del pilot 
olostenc, Josep M. Membrado, al-
guns vehicles de l’entitat Sasserra 
Clàssics i cotxes de competició ce-
dits per PCR Sport.

La presentació va anar a càrrec 

de Josep Maria Sucarrats, el ros 
de la Torre, president de l’entitat 
que va donar les gràcies als assis-
tents. Va explicar que l’objectiu de 
l’entitat és organitzar curses de 
tota mena i sumar-se també a les 
que ja s’organitzen arreu del Llu-
çanès, perquè com va dir Sucar-
rats, cal sumar esforços per poder 
continuar fent-les i fer-ne de no-
ves. Garantint que antigues i no-
ves generacions puguin continuar 

gaudint del món del motor.
Durant la presentació, tothom 

qui va voler es podia fer soci de la 
nova entitat. Marc Sucarrats, vice-
president de l’entitat, detalla que 
ara com ara ja són gairebé una se-
tantena de socis. La primera cursa 
organitzada pel Moto Club serà 
les 2 hores de resistència progra-
mades pel dia 22 de gener i a finals 
d’octubre, de nou, acolliran una 
prova del campionat d’Espanya.//

LA TORRE D’ORISTÀ
Per_ Carolina Font Usart

Neix el Moto Club la Torre d’Oristà
La nova entitat organitzarà el pròxim 22 de gener les seves 
primeres dues hores de resistència de motos

La principal competició catalana d’escacs tornarà 
a comptar amb presència lluçanesa. El Club Escacs 
Sant Boi de Lluçanès hi participarà de nou amb 
tres equips: dos sèniors i un sub-12.

La primera jornada serà el pròxim diumenge 22 
de gener i els santboiencs jugaran a casa, a dos 
quarts de 10 del matí al local El Centre. En total 26 
jugadors del Lluçanès jugaran enguany a la lliga, 
el més gran dels quals té vuitanta-sis anys i el més 
jove 8. A més, dos jugadors que l’any passat compe-
tien al sub-12, aquest any s’estrenen a la categoria 
sènior.

Per començar a escalfar, aquest pròxim diumenge 
disputaran un amistós amb l’Avinyó, a les 10 del 
matí, també al local El Centre.// Red.

ESCACS

Una de les jornades de l’any passat al Centre//

NOTÍCIESESPORTS
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El sènior femení empata a l’últim 
instant (3-3) contra el Vallgorguina 

El Futbol Club Pradenc feme-
ní va sumar un punt en el primer 
compromís del 2023. Un punt 
lluitat fins l’últim sospir en la 
visita del Futbol Club Vallgor-
guina el passat dissabte dia 7 al 
Municipal de Prats de Lluçanès. 
L’equip dirigit per Mies Picas, 
que s’estrenava com a nou tèc-
nic del sènior femení, va comen-
çar el matx amb intensitat, tot 
i que amb poc encert de cara a 
porteria. No va ser fins al mi-
nut 20 del partit que el mar-
cador es va començar a mou-
re, en aquest cas per indicar 
el primer gol pradenc, a botes 
de Judit Fumanya. L’alegria, 
no obstant, va durar ben poc, 
perquè les jugadores del Vallès 
Oriental van empatar només 
cinc minuts després. A partir 
d’aquest instant, les blaugranes 
van anar sempre a remolc, ha-
vent de remuntar dues vegades 
el gol del conjunt visitant. Tots 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

dos van ser anotats per Fuma-
nya, que completava el hat-
trick quan l’àrbitre ja gairebé 
assenyalava el final del partit. 
L’equip encadena 4 dels 5 dar-
rers partits sense conèixer la 
derrota a falta de set compromi-
sos per acabar la primera fase 
de la competició, el primer dels 
quals serà contra el Bellavista 

Milan, conjunt situat només un 
punt per sobre les blaugranes. 
L’enfrontament es disputarà 
el proper diumenge dia 15 a 
les deu del matí, a Bellavista 
(Les Franqueses del Vallès). 
El proper partit a casa serà dis-
sabte dia 21, dia en què el Lliçà 
de Vall visitarà el Municipal de 
Prats a les 6 de la tarda.//

 Jugadores del FC Pradenc després de l’empat contra el FC Vallgorguina.// F: FCPRADENC

Les blaugranes, tot i començar guanyant, van haver de reaccionar en 
dues ocasions per acabar rescatant un punt 

ESPORTS

Jugadors del CFS Prats celebrant la victòria a Aiguafreda.// F: CFSPRATS

FUTBOL SALA

El CFS Prats buscarà el 5 
de 5 a casa en el primer 
partit del 2023 

L’any 2022 ha estat, de principi a final, un èxit ro-
tund per al Club Futbol Sala Prats de Lluçanès. Pri-
mer amb l’ascens de categoria, després, amb la con-
secució del títol de lliga i, finalment, amb l’estrena 
gairebé somiada a Primera Catalana, amb un ple de 
victòries a casa que el situen ara mateix en tercera 
posició a només 3 punts del líder. En l’últim compro-
mís de l’any, els blaugranes van sortir victoriosos 
de la pista del FS Aiguafreda en un partit d’alt vol-
tatge que va acabar 2 a 4 favorable als visitants. Els 
gols van arribar a peus de Franc Serra, David So-
lanich i Albert Ferrer, aquest últim amb un doblet. 
Aquest proper dissabte dia 14 de gener, l’equip di-
rigit per Oriol Sanjuan i Isaac Basagaña estrenarà 
l’any nou, i ho farà davant el seu públic al Pavelló 
Municipal de Prats a les 7 de la tarda. El rival serà 
el Hummel Alella FS, equip que visitarà la pista 
pradenca després d’encadenar quatre partits sense 
guanyar.// XVA
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NOTÍCIESESPORTS

El Pradenc masculí s’imposa al Bigues 
(2-1) en el primer partit de l’any 

El 2023 va començar de la mi-
llor manera per al Futbol Club 
Pradenc. Els jugadors dirigits 
per Jordi Pont venien de patir 
una desfeta cruel al camp del 
Sant Feliu de Codines el pas-
sat 18 de desembre, partit en 
el qual els blaugranes es van 
avançar a través de Gerard 
Trulls abans del primer quart 
d’hora. Tot i el domini visitant, 
l’expulsió del porter pradenc va 
condicionar la resta del matx, 
que va acabar amb remuntada 
del conjunt local gràcies a dos 
gols, un al límit del descans i 
l’altre a deu minuts pel final. 
A falta de tres partits pel tan-
cament de la primera volta, el 
Pradenc s’ha col·locat cinquè, a 
sis punts del primer classificat, 
gràcies al triomf davant el CE 
Bigues, l’actual cuer de Tercera 
Catalana. L’enfrontament entre 
tots dos conjunts no va ser massa 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

vistós, més aviat pobre a nivell 
futbolístic. Els locals, no obstant, 
buscaven encarrilar el partit a la 
primera meitat, i ho van aconse-
guir gràcies a un golàs de Jordi 
Parés des de la frontal que va 
treure les teranyines de l’escai-
re de la porteria biguetana. Al 
minut vint el resultat era d’1-0, 
marcador que es va mantenir 
fins ben entrat el segon temps, 
quan al 63 els visitants van acon-
seguir empatar després d’una ju-
gada enrevessada dins l’àrea que 
el Pradenc no va saber resoldre. 
L’empat no satisfeia ningú, i van 
ser els de Prats els que no van 
tardar ni cinc minuts a desfer-lo, 
aquest cop a través d’una rema-
tada de Pep Martín en un refús 
visitant. La consigna del tècnic 
blaugrana era clara, no “tor-
nar-se a adormir” per evitar en-
surts en els últims vint minuts. 
Tot i que no hi va haver més gols, 
els locals van poder ampliar la 
diferència en algun contraatac. 
També alguna aproximació del 
Bigues va esglaiar el públic del 

Municipal, però la defensa del 
FC Pradenc no va cometre erra-
des i els tres punts es van quedar 
a Prats de Lluçanès.

Amb aquesta victòria, l’equip 
blaugrana afrontarà aquest pro-
per dissabte dia 14 un dels des-
plaçaments més complicats de la 
temporada. El FC Pradenc visi-
tarà el camp del líder, el Moià, 
equip situat només sis punts per 
sobre dels pradencs. Partit d’al-
çada que arrencarà a dos quarts 
de cinc de la tarda a la capital del 
Moianès.//

Celebració del primer gol en la visita 
del Bigues a Prats.// F: XAVIER VILELLA

Foto d’equip d’aquest cap de setmana.// F: CESFS

L’equip blaugrana suma 12 punts dels últims 15 possibles i es col·loca a 
només sis del Moià, líder de la categoria i pròxim rival del conjunt pradenc 

FUTBOL

El Club Esportiu Sant Feliu 
encadena cinc victòries 
consecutives

El C.E. Sant Feliu està en plena ratxa. El passat 
diumenge va aconseguir la cinquena victòria consecu-
tiva, contra el tercer classificat de la lliga, el Gironella 
B (3-2). Jugant a casa, els primers minuts, l’equip va 
ja disposar d’un parell d’ocasions. Al minut 5, en un 
mal refús del porter visitant, David Arcos va agafar 
el rebot i fer el primer gol. Durant la primera part, 
l’equip va dominar el joc, però just abans del descans 
el Gironella va encaixar un gol des del córner. Amb 
l’empat a 1, la segona part del partit el Sant Feliu es 
va tornar a avançar de seguida, amb una jugada al 
contraatac entre Carles Ibañez i Biel Comas, que va 
fer diana. L’empat a 2 del Gironella, però, tampoc va 
tardar a arribar. D’aquí al final del partit, al Sant Fe-
liu va haver d’aguantar el resultat fins que als minuts 
finals van aconseguir el 3 gol definit al contraatac.

Abans d’acabar l’any, el Sant Feliu va guanyar a 
l’Olvan per 1 a 5. Des de l’equip, celebren els resultats 
i diuen que “a partir d’ara serem uns coets, anirem 
només amunt.”// Red.
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 DIUMENGE 15 DE GENER 

LA TORRE D’ORISTÀ_ ESMORZAR 
de Sant Antoni, a les 9 del matí a 
la plaça de la rectoria. TEATRE CÒ-
MIC, Un Avi Guillat i la veïna del 
Costat, amb l’Espai Navarcli, a les 
6 de la tarda a la Sala Polivalent.

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTIVAL 
DE PATINATGE del Club Patí Llu-
çanès, a partir de 2/4 de 6 al pa-
velló.

SANT FELIU SASSERRA_ L’ATENE-
UA, cicle de cinema familiar,  pro-
jecció del film Supercuc a 2/4 de 6 
de la tarda a l’Ateneu.

ALPENS_ CROS ESCOLAR. A partir 
de les 9 del matí fons a 2/4 d’1 del 
migdia, inci als jardins de la Torre 
d’Alpens.

 DIVENDRES 20 DE GENER 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA 
MAJOR. PREGÓ a càrrec d’Anna 
Gorchs. A partir de 2/4 de 9 del 
vespre a l’Espai. TEATRE AMB 
L’OBRA “BONA GENT”, de Quim 
Masferrer, a les 10 de la nit al pa-
velló.

AGENDA

 DESEMBRE 

ALPENS_ GRAN PESSEBRE D’AL-
PENS. Fins el 15 de desembre, dis-
sabtes d’11 a 2 del matí i de 4 a 8 
del vespre. Entre setmana i hores 
a convenir. 10A MOSTRA DE PES-
SEBRES A LA FINESTRA.

OLOST_ EXPOSICIÓ “ESPAI GUAI-
TA!” amb una obra de Laura Vilal-
ta. Cada tarda entre setmana de 4 
a 8h al Centre Cívic. 

 DIVENDRES 13 DE GENER 

LA TORRE D’ORISTÀ_ FESTA MA-
JOR. VERSIONS en directe amb el 
grup Lov i seguidament, DJ Lov, 
a partir de 2/4 de 12 de la nit a la 
Sala Polivalent.

SANT FELIU SASSERRA_ L’ATENE-
UA,  cicle de cinema familiar. Acti-
vitat familiar prèvia a la projecció 
a la Biblioteca Sant Pere Almató, 
a ¾ de 6 de la tarda

 DISSABTE 14 DE GENER 

ALPENS_ CONCERT amb la coral 
Regina, a les 7 de la tarda a l’Es-
glésia.

 DISSABTE 21 DE GENER 

PRATS DE LLUÇANÈS_ FESTA MA-
JOR. TEATRE FAMILIAR amb l’obra 
Ondina de les Anxovetes, a les 5 
de la tarda a la Sala Polivalent. 
NIT DE CONCERTS amb Pelat i Pe-
lut i Pelukass, a partir de les 12 de 
la nit al Pavelló municipal.

 DIUMENGE 22 DE GENER 

PRATS DE LLUÇANÈS_ TRENCA-
DANSA i ballets de Sant Vicenç, al 
migdia a la plaça Vella. CONCERT 
DE FESTA MAJOR amb l’orquestra 
Montgrins, a 2/4 de 6 de la tarda 
al pavelló municipal. SERENATA 
amb l’orquestra Montgrins, a les 
10 de la nit, a l’Espai. BALL DE 
GALA amb l’Orquestra Montgrins, 
a 2/4 de 12 de la nit al pavelló.

LA TORRE D’ORISTÀ_ 2H DE RESIS-
TÈNCIA amb motos. A partir de les 
9 del matí.

 DIMARTS 24 DE GENER 

OLOST_ GRUP D’ESTUDI DE PLAN-
TES DE L’ENTORN, el magraner. A 
les 6 de la tarda a la biblioteca del  
Centre Cívic. 

Amb la 
col·laboració de:

EQUIP

LA VINYETA, per Dimitri Coppola
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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



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

PLATS 
PREPARATS

DISTRIBUCIÓ

PRATS DE LLUÇANÈS SANT BOI

SANT BARTOMEU
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12_ALTRES SERVEIS
AUTO ESCOLA FUNERÀRIA TINTORERIA

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

NETEJAFOTOGRAFIA RESIDÈNCIA

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

13 dv OLOST URGELL

14 ds POU - VIC POU

15 dg PORTAL DE QUERALT - VIC PORTAL DE QUERALT

16 dl ST. BARTOMEU ARUMÍ

17 dt OLOST URGELL

18 dc PRATS EURAS

19 dj ST. BARTOMEU ALIBERCH

20 dv PRATS BARNOLAS

21 ds TERRICABRAS - VIC TERRICABRAS

22 dg FARGAS - VIC FARGAS

23 dl ST. BARTOMEU PORTAL DE QUERALT

24 dt OLOST YLLA - CATALÀ

25 dc PRATS TANYÀ

26 dj ST. BARTOMEU VILAPLANA

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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)

> Noia busca feina només als matins; 
per cuidar nens; acompanyar-los a 
l’escola..., o cuidar gent gran només 
de Prats de Lluçanès. T.: 610 39 93 
23 (R538/02)

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

> Noia busca feina per netejar ca-
ses, pisos, locals, oficines. També 
per cuidar persones grans o nens.  
Disponibilitat immediata. T.: 602 53 
11 36 (R540/08)

> Dona busca feina de neteja de ca-
ses, pisos i tot tipus de neteja. Dis-
poniblitat de dilluns a divendres a 
Prats de Lluçanès. T.: 644 12 51 93 
(R540/09)

ENCANTS

ES VEN

 »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)

 »EQUIP DE CAÇA format per una 
escopeta Benelli, dues armilles 
talla mitjana seminoves i 17 cai-
xes de cartutxos de totes mides. 
Preu a convenir. T.: 679 90 99 16 
(R540/01)

 » LLIT INDIVIDUAL que es transforma 
en llit doble, amb moble al voltant. . 
T.: 659 70 57 69 (R540/02)

 » JOC D’ALFOMBRES d’habitació. Bé 
de preu. T.: 659 70 57 69 (R540/03)

 »MÀQUINA D’ESCRIURE. Bé de preu. 
T.: 659 70 57 69 (R540/04)

 »DUES MÀQUINES DE FOTOGRAFIAR. 
T.: 659 70 57 69 (R540/05)

 »EQUIP DE MÚSICA. Bé de preu. T.: 
659 70 57 69 (R540/06)

 »PAVOS REALS, dues parelles i dos de 
sols. T.: 609 81 20 22 (R540/07)

 »PLAÇA D’APARCAMENT amplia a 
l’edifici de la Pedra dreta, nº10. 
T.: 620432097 - 938549671 
(R540/10)

 »DONEM GOSSETA. La Xispa, de 
Prats, està buscant una nova famí-
lia. Té 7 anys i és molt carinyosa. T.: 
669 03 01 13. (R540/11)

ES LLOGA

ES REGALA
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EL TEMPS 

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 14 de desembre al 10 de gener

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

14 11.1 4.2 1.2 9.9 5.0 0.6 9.3 7.9 1.8 8.9 4.8 2.2 9.0 7.1 2.0
15 10.8 4.2 10.0 11.1 6.1 1.0 9.6 7.3 15.6 7.5 6.1 9.2 8.5 6.4 13.7
16 10.6 6.2 0.0 9.4 5.8 13.6 9.2 6.8 0.0 8.4 6.3 0.2 7.8 5.6 0.0
17 11.5 0.8 0.2 11.0 1.4 0.0 9.1 2.9 0.0 9.7 3.0 0.0 8.4 3.5 0.0
18 10.3 -0.3 0.0 12.1 0.7 0.0 10.9 2.5 0.2 11.3 2.0 0.2 9.7 3.1 0.0
19 13.2 4.9 0.0 12.5 2.5 0.0 11.9 6.0 0.0 11.9 2.4 0.4 10.6 5.1 0.0
20 13.2 4.4 0.2 11.7 4.4 0.0 10.8 7.5 0.0 11.4 6.6 0.0 11.0 6.4 0.0
21 10.8 2.3 0.2 10.2 3.7 0.0 9.8 4.8 0.0 9.9 4.8 0.0 10.0 5.1 0.0
22 13.9 0.8 0.2 13.7 2.5 0.0 13.3 4.3 0.2 14.4 3.7 0.6 14.8 4.8 0.0
23 16.9 1.4 0.2 15.8 3.2 0.0 15.3 6.3 0.4 15.8 4.7 0.4 15.3 6.4 0.0
24 17.3 2.6 0.2 17.0 3.8 0.0 16.1 6.1 0.0 16.1 5.4 0.0 15.2 6.0 0.0
25 19.1 1.5 0.2 18.1 2.3 0.0 17.6 6.4 0.0 18.0 6.1 0.0 18.7 8.2 0.0
26 17.2 0.6 0.2 17.1 2.0 0.0 15.7 6.6 0.0 16.9 5.9 0.0 15.8 7.6 0.0
27 14.8 0.3 0.2 15.3 1.7 0.0 13.7 5.1 0.0 14.3 4.9 0.0 13.6 6.0 0.0
28 15.6 -0.7 0.0 14.7 0.8 0.0 13.8 2.3 0.2 14.2 2.9 0.4 13.3 4.4 0.0
29 12.6 -0.5 0.2 11.9 1.1 0.0 11.2 3.8 0.0 15.4 -2.3 0.0 11.8 2.8 0.2 11.0 4.0 0.0
30 14.1 2.3 0.0 14.0 .0 0.0 13.1 5.3 0.0 14.5 1.8 0.0 13.7 4.0 0.2 13.2 5.0 0.0
31 17.8 1.4 0.2 16.9 2.6 0.0 16.1 6.3 0.4 17.5 1.2 0.0 16.7 5.4 0.4 16.2 6.9 0.0
1 17.2 0.3 0.2 16.6 2.3 0.0 16.3 6.4 0.0 15.2 -1.4 0.0 17.7 6.6 0.0 19.1 8.0 0.0
2 14.2 -0.4 0.0 13.4 1.3 0.0 14.3 6.1 0.0 13.0 -1.7 0.0 13.6 5.9 0.0 14.1 7.2 0.0
3 12.3 4.3 0.0 10.6 4.8 0.0 12.1 4.3 0.0 11.6 4.7 0.0 12.6 4.2 0.0 13.3 4.4 0.0
4 13.5 -1.2 0.0 13.1 0.4 0.0 12.4 3.1 0.2 12.8 0.6 0.0 13.1 3.4 0.4 14.0 3.9 0.0
5 13.9 -2.1 0.2 13.3 -0.4 0.0 12.9 2.8 0.2 14.2 -2.3 0.0 13.5 3.1 0.0 14.4 3.8 0.0
6 13.3 -3.0 0.0 13.2 -1.0 0.0 13.3 2.8 0.0 13.5 -4.8 0.0 14.1 2.6 0.0 14.5 4.0 0.0
7 10.2 -4.1 0.2 10.0 -2.6 0.0 8.6 0.7 0.0 9.7 -6.2 0.0 10.1 -0.6 0.0 8.5 0.1 0.0
8 10.3 -0.4 0.6 9.5 0.2 0.6 8.9 3.8 0.6 10.1 1.3 1.3 9.1 1.3 0.2 7.9 2.7 0.8
9 12.9 -0.8 0.2 11.1 0.3 0.2 11.3 2.4 0.0 12.5 3.0 0.0 12.7 1.9 0.0 11.6 4.5 0.2

10 11.2 -3.4 0.0 10.5 -1.7 0.0 9.7 0.7 0.0 10.4 -4.8 0.0 10.5 0.4 0.0 10.2 1.2 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

OLOST_ 25 de desembre 19.1

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ_ 7 de gener -6.2

PLUJA ACUMULADA L.
OLOST 14.4
PRATS 16.0
SANT BOI 19.8
ORISTÀ 1.3
ALPENS 15.0
SOBREMUNT 14.9

Cel rogent de vent, el passat 8 de gener a Sant Bartomeu. // F: EMILI VILAMALACel tapat als Munts.// F: JOSEP MARTÍNEZ CASTRO




