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La tradicional Serenata, la Trencadansa i l’espectacle de Quim Masferrer, els actes més destacats.//F: FERRAN VILA

Prats vibra amb la Festa Major
La celebració viu actes multitudinaris, coincidint el dia del patró en diumenge

Creix la població al Lluçanès 
per quart any consecutiu
· Des del 2018 viuen 323 persones més a la comarca, un augment del 4,22% · Només 
falten 20 persones per recuperar la xifra de 8.000 habitants que es va perdre el 2012

 MUNICIPAL 

Més energia solar a 
Olost i St. Bartomeu
Els ajuntaments preveuen 
instal·lar plaques solars

 ESPORTS 

Èxit de les primeres 
2h de resistència
El motoclub La Torre 
organitza la primera prova

 FIRES I FESTES 

Perafita es prepara 
per La Candelera
Al febrer arriba la festa 
del cavall al Lluçanès

 MEDI AMBIENT 

Cens d’ocells 
aquàtics hivernants
S’observa el rascló i el 
xarxet a la comarca

 ESPORTS 

El Sant Feliu, 
imparable
L’equip encadena set 
victòries consecutives
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L’ÀLBUM

Una de les primeres festes de l’any al Lluça-
nès, se celebra a la Torre, on es festeja la diada 
de Sant Antoni Abat o del porquet. Enguany, 
els torrencs i torrenques ho van celebrar el cap 
de setmana abans de la festivitat, que és el 
dia 17. El divendres 13, amb unes ballaruques 
a càrrec del grup LOV, i el diumenge 15 es va 
començar el dia amb un bon esmorzar, a la pla-
ça de la rectoria. A la tarda, la sala polivalent 
es va omplir de gom a gom per veure Un avi 
guillat i la veïna del costat, a càrrec de l’Espai 
Navarclí.// Red.

Les patinadores del Club Patí Lluçanès van 
celebrar el passat diumenge, 15 de gener, el 
Festival d’hivern del Club. El pavelló de Prats 
de Lluçanès va tornar a acollir el festival de les 
patinadores de l’equip lluçanenc.

Els diferents grups del Club Patí Lluçanès, 
que en total sumen més d’una cinquantena de 
patinadores, va presentar les actuacions gru-
pals que han estat preparant. Al festival també 
hi va participar el Club Patí Santa Eugènia, 
que van mostrar l’actuació del xou petit que es-
tan preparant per a aquesta temporada.// CFU

Diferents escoles del Lluçanès, han commemo-
rat aquest dimarts 24,el dia mundial de l’educa-
ció. Algunes escoles del Lluçanès com l’Heurom, 
la Forja i la Gafarró, mestres, alumnes i familiars 
s’han concentrat per reclamar que “l’educació, si 
no és inclusiva, no és educació”. El manifest ex-
presava que malgrat l’aprovació el 2017 del De-
cret d’Educació Inclusiva, aquest mai s’ha des-
plegat. També es denunciava que encara hi ha 
200 mil alumnes que tenen alguna necessitat de 
suport educatiu que no poden gaudir del dret a 
l’educació com la resta d’alumnes.// CFU

El CP Lluçanès celebra 
el festival de Nadal

La Torre celebra Sant 
Antoni del porquet

Es commemora el Dia 
mundial de l’Educació

La sala polivalent plena per veure l’actuació.//
F.: COMISSIÓ LA TORRE

Lectura del manifest a l’escola Heurom de Perafita.//
 F.: CFU

Un dels balls d’un grup del Clup Patí Lluçanès.//
 F:@CPLLUCANES

El grup Espai Navarclí després de la representació.//
F.: COMISSIÓ LA TORRE

Escena de Un avi guillat i la veïna del costat.// 
F.: COMISSIÓ LA TORRE

Prats de Lluçanès ha celebrat aquest cap de set-
mana la Festa Major de Sant Vicenç. El pregó va 
donar el tret de sortida als actes programats. La 
pregonera d’enguany, ha estat la pradenca Anna 
Gorchs, filla de Cal Pastor, periodista de professió 
i músic, que des de fa uns anys es dedica a l’estudi 
memòria històrica del territori. Durant el pregó, 
va explicar records i anècdotes relacionats amb la 
seva vida a Prats. Va destacar l’important paper 
de les dones en la història, la cultura, la societat 
i el poble. Per concloure l’acte, la pregonera va 
convidar al públic a acompanyar-la a cantar els 
Goigs en honor al patró Sant Vicenç.

Durant el cap de setmana, els pradencs han 
gaudit de l’espectacle ‘Sou molt bona gent’ de 
Quim Masferrer i de la rumba catalana com a 
protagonista de les nits al pavelló. Pel que fa a la 
canalla, la Sala Polivalent ha acollit l’espectacle 
d’havaneres, Ondina.

Diumenge, després de l’Ofici Solemne, el Segui-
ci amb els Gegants ha donat l’entrada a la pla-
ça als balladors. La Trencadansa i els ballets de 
Sant Vicenç han omplert de goig la Plaça Vella, 
que ha acabat amb la tradicional corranda en què 
es convida al públic a ballar. L’Orquestra Mont-
grins ha sigut ser l’encarregada d’interpretar la 
serenata, en què la tradició marca que la verra ha 
de voltar.// NSM

Multitudinària Festa 
Major de Sant Vicenç

La pregonera Anna Gorcs i l’homenatjat Ramon Marçal, amb l’alcalde, 
després del pregó.// F: @MARTÍ FONT

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



26 de gener de 2023

LaRella | 3

NOTÍCIESNOTÍCIES

Sant Bartomeu instal·larà 
plaques fotovoltaiques a 
tots els edificis municipals

L’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau va 
aprovar, en el primer ple de l’any celebrat el pas-
sat 11 de gener, el pressupost per aquest 2023 que 
serà d’1.664.847 euros. Aquesta xifra representa un 
increment de més del 40% respecte al de l’any an-
terior.

El capítol que més ha crescut és el d’inversions 
reals, que passa dels 56 mil euros aprovats inici-
alment en el pressupost 2022, als 542 mil previs-
tos per aquest any. Com en altres municipis de la 
comarca, gran part d’aquest increment ens deu a 
la subvenció per energies renovables atorgada per 
la Diputació de Barcelona. En el cas de Sant Bar-
tomeu del Grau la subvenció ha estat de 476 mil 
euros, que es destinaran principalment a la instal-
lació de plaques fotovoltaiques a les teulades dels 
edificis municipals i al canvi de la caldera de bio-
massa de l’escola Monjoia.

Les plaques s’instal·laran també a la teulada dels 
vestuaris del pàdel, de l’edifici del carrer de Vic, de 
l’Ajuntament, l’escola i de la piscina. En aquesta 
zona també està previst que s’instal·li una pèrgola 
a l’aparcament del costat de la piscina amb plaques 
a sobre. L’objectiu és que amb l’energia generada 
es puguin autoabastir totes les instal·lacions mu-
nicipals, per exemple amb les plaques de l’escola 
s’abastirà també les bombes dels dipòsits munici-
pals. L’energia sobrant se cedirà a la futura comu-
nitat energètica, que encara s’ha de constituir.

El consistori santbartomeuenc també ha rebut 
una subvenció de 89 mil euros, de la Diputació de 
Barcelona en el marc del programa resiliència, però 
encara no està inclosa dins aquest pressupost. Com 
explica David Puyol, alcalde del municipi, estan 
acabant de perfilar a quins capítols es destinaran 
els diners de la subvenció. Una part anirà destinat 
al capítol de personal, per tal d’allargar algun con-
tracte fins a final d’any i l’altra part, estan estudi-
ant si destinar-los a canviar els comptadors d’aigua 
del poble per tal d’adaptar-los a la normativa euro-
pea, que obligarà a tenir els comptadors telemàtics 
l’any 2025.

Una altra de les inversions previstes per aquest 
2023 és la creació d’un espai de dol perinatal a l’Es-
glésia Vella. El pressupost també inclou l’arranja-
ment dels tancaments de la pista del Roc Llarg i 
l’adquisició de taules i cadires pel Casal, a més de 
noves eines per la brigada. També contempla, la re-
alització de tres nous murals de grans dimensions: 
al mur del carrer Llevant, a la paret dels vestidors 
del camp de futbol i a la paret interior de la piscina, 
amb temàtiques adaptades a cada espai.// CFU

MUNICIPALCreix la població al Lluçanès 
per quart any consecutiu

L’Institut d’Estadística de Ca-
talunya ha fet públiques les da-
des de població de l’1 de gener 
de 2022 i, novament, el Lluçanès 
ha continuat creixent. La pobla-
ció total registrada ha estat de 
7.980 habitants i un augment de 
97 persones respecte a l’anterior 
any.

Aquests números s’acosten a 
la xifra dels 8.000 habitants, nú-
mero que es va perdre l’any 2012. 
Amb aquest augment de població, 
ja són quatre anys seguits que 
el nombre d’habitants creix, fet 
que ha canviat la llarga tendèn-
cia de la pèrdua de població a la 
comarca. Així doncs, l’any que el 
Lluçanès ha registrat menys po-
blació en aquest segle és, per ara, 
el 2018, amb 7657 habitants. Des 
d’aquell moment, s’han guanyat 
323 persones, i la població de la 
comarca ha crescut un 4,22%.

D’aquest darrer any destaca 
que gairebé la totalitat de muni-
cipis de la comarca han guanyat 
habitants. Ressalta el cas de 
Sant Martí d’Albars que percen-
tualment ha crescut un 11,21%, 
esdevenint el municipi amb una 
major taxa de creixement. Per 
darrere seu hi trobem Sant Agus-
tí de Lluçanès, amb un increment 
del 8,70%, i Sobremunt, amb una 
pujada del 6,41%.

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

Si tenim en compte els valors 
absoluts, destaca l’augment de 
població d’Oristà que ha estat de 
26 persones. Olost, que percen-
tualment ha crescut un 1,34%, 
en valors absoluts és el segon 
municipi que més creix (+16). En 
tercer lloc, hi trobem Sant Martí 
d’Albars i Alpens on l’increment 
ha estat de 12 persones cadascun.

Només hi ha dos municipis que 
registrin una taxa de creixement 
negatiu durant el període de l’úl-

Només falten vint persones per recuperar la xifra de 8.000 habitants

POBLACIÓ AL LLUÇANÈS

2021 2022
DIFERÈNCIA 
ÚLTIM ANY 

(2021-2022)
%

Alpens 269 281 +12 4,46%

Lluçà 271 279 +8 2,95%

Olost 1190 1206 +16 1,34%

Oristà 547 573 +26 4,75%

Perafita 412 418 +6 1,46%

Prats 2634 2627 -7 -0,27%

Sant Agustí 92 100 +8 8,70%

Sant Bartomeu 913 924 +11 1,20%

Sant Boi 573 575 +2 0,35%

Sant Feliu 617 611 -6 -0,97%

Sant Martí 107 119 +12 11,21%

Merlès 180 184 +4 2,22%

Sobremunt 78 83 +5 6,41%

LLUÇANÈS 7.883 7980 +97 1,23%

tim any, tot i que són xifres poc 
rellevants. Per una banda, Prats, 
que perd 7 habitants (-0,27%) i 
per l’altra Sant Feliu, que en perd 
6 (-0,97%). El creixement a tota la 
comarca durant el darrer període 
ha estat d’un 1,23%.

Malgrat els quatre anys de crei-
xement, encara queden lluny les 
dades del 2000, amb 8330 habi-
tants, o de dècades anteriors, on 
la població dels tretze municipis 
superava els 9.000 habitants.//

El passat matí de dissabte 21 
de gener, es va realitzar el Cens 
d’Ocells Aquàtics Hivernants 
de l’Alt Ter, que es du a terme 
cada any a principis de gener 
a tot Europa i al nord d’Àfrica, 
coordinat pel Centre d’Estudis 
dels Rius Mediterranis (CERM).

Al Lluçanès, un grup de volun-
taris format per individualitats, 
membres del Grup de Natura-
listes d’Osona i del Lluçanès 
Viu es van agrupar fa més de 12 
anys per sumar-se a la iniciati-
va que va començar a l’Alt Ter 
el 1998 i que es va ampliar cap 
a la zona del Montseny i cap al 
nostre territori.

Pel que fa les espècies obser-
vades al Lluçanès, se’n destaca 

la presència del rascló, trobat a 
la Bassa de Vilarrasa i l’obser-
vació del xarxet a la Bassa del 
Puig.

Les dades obtingudes s’ajun-
taran amb les dades de censos 
anteriors i censos que es duen a 
terme simultàniament a altres 

rius i zones humides del conjunt 
de Catalunya, Europa i Àfrica. 
Així, els resultats obtinguts es 
podran consultar lliurement en 
una base de dades que mostra 
els canvis de les aus a mig ter-
mini, tant a escala local com a 
escala més global.//

LLUÇANÈS
Per_ Nerea Sánchez Moreno

Jornada per censar els ocells aquàtics hivernants

El pantà de Vilarrassa, a Sant Boi, un dels punts on es va fer el cens.// F.: DIBA

L’escola i l’Ajuntament, on hi aniràn part de les instal·lacions.//
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NOTÍCIES

El ple de l’Ajuntament d’Olost 
va aprovar, aquest passat desem-
bre, el pressupost municipal d’en-
guany que serà d’1.929.945 €. Un 
augment de més del 26% respecte 
al de l’any passat i un dels pres-
supostos més elevats aprovat els 
darrers anys.

Destaca l’increment de la par-
tida destinada al capítol d’inver-
sions directes que ha passat dels 
230 mil euros el darrer any als 529 
mil previstos per aquest 2023. El 
regidor olostenc, Gil Salvans, ha 
explicat que aquest increment es 
deu a l’atorgament per part de la 
Diputació de Barcelona d’una sub-
venció de més de 300 mil euros del 
programa de renovables. Gairebé 
la totalitat de la subvenció anirà 
destinada a la instal·lació de pla-
ques fotovoltaiques. 

Salvans detalla que al llarg 
d’aquest any està previst que 
es desenvolupin quatre instal-
lacions: al camp de futbol de Santa 
Creu; al pavelló d’Olost; al Casal; i 
una pèrgola fotovoltaica a la zona 
d’aparcament de la piscina. L’ob-
jectiu d’aquestes instal·lacions és 

impulsar la comunitat energètica 
d’Olost i Santa Creu, ja que un cop 
entrin en funcionament, serviran 
per generar energia per a la coo-
perativa, que actualment compta 
amb més d’un centenar de socis i 
sòcies.

L’altra gran inversió de l’Ajunta-
ment prevista per aquest any és la 
millora de les piscines municipals, 
principalment la part elèctrica i 
mecànica. A més, també es cons-
truirà un nou lavabo adaptat a la 
planta baixa. La intenció és que, 
si hi ha temps, es pugui construir 
abans de l’estiu.

El consistori olostenc realitzarà 
altres inversions més petites al 
llarg d’aquest 2023 com per exem-
ple, millores a l’aparcament de 

OLOST
Per_ Carolina Font Usart

Olost invertirà mig milió d’euros en 
noves instal·lacions fotovoltaiques

la zona esportiva i de l’escola per 
augmentar-ne la seguretat. 

Salvans també explica que una 
de les inversions que es farà al 
llarg d’aquest any, però que no 
han inclòs encara en aquest pres-
supost, és el canvi de tot l’enllume-
nat públic. El pressupost és de 100 
mil euros i es finançarà a través 
d’un projecte FEDER del Consell 
Comarcal d’Osona. La subvenció 
es va atorgar l’any passat, però 
fins aquest any no s’ha pogut co-
mençar l’execució. Un cop tancat 
el pressupost 2022, aquesta sub-
venció s’inclourà en l’actual a tra-
vés del romanent, fent que el pres-
supost de l’Ajuntament d’Olost per 
aquest 2023 arribi als dos milions 
d’euros.//

Es millorarà l’equipament de la piscina i s’instal·larà una pèrgola fotovoltaica a l’aparcament.//

La presentació es va fer a Sant Feliu.// F: CONSORCI

EDUCACIÓ

El Consorci del Lluçanès 
presenta el nou Pla 
Territorial d’Educació

La comunitat educativa del Lluçanès, juntament 
amb responsables polítics i tècnics, van assistir 
aquest passat dijous 19 de gener, a la presentació 
del nou Pla Territorial d’Educació del Lluçanès. 
Aquest pla vol esdevenir una eina per la planifica-
ció de l’acció educativa de la comarca i vol ajudar a 
organitzar, connectar i potenciar les diferents opor-
tunitats educatives que hi ha al Lluçanès i alhora 
crear-ne de noves.

El Pla s’ha redactat tenint en compte les aportaci-
ons fetes per la comunitat educativa durant la fase 
de diagnosi, i consta de 32 accions dividides en tres 
grans eixos: l’educació al llarg i ample de la vida; 
la ciutat educadora; i la governança i participació 
ciutadana.  El pla proposa noves accions com la pro-
moció dels oficis tradicionals i les oportunitats de 
vida al Lluçanès.// Red.
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El grup de teatre local de Pera-
fita, La Trebinella, torna a l’es-
cenari després de l’aturada de la 
pandèmia. Com és habitual, apro-
fitant la festa de La Candelera, 
enguany estrenaràn la represen-
tació de l’obra Primer Primera, de 
Jordi Santasusagna.

La comèdia escollida aquesta 
vegada, situa a l’espectador en un 
bloc de pisos víctima de l’especu-
lació immobiliària, on grans em-
preses volen reformar-lo i cons-
truir-hi apartaments molt més 
lucratius. La parella que viu al 
primer primera, però, es resisteix 
a qualsevol oferta immobiliària i 
es neguen a vendre el seu habitat-
ge. A partir d’aquí, comencen els 
embolics, les situacions còmiques 
i els moments surrealistes.

El final, però, no està exempt de 
controvèrsia, fet que ha compor-
tat debat entre els membres de 
l’entitat i que finalment, també es 
traslladarà a l’espectador.

La Trebinella havia començat a 
preparar aquesta obra abans de 
la pandèmia, però la seva estre-

na s’ha hagut d’anar posposant 
fins ara. Aquest any, des del se-
tembre, han pogut reprendre els 
assajos amb regularitat, dos dies 
a la setmana,  però amb l’atura-
da de més d’un mes per preparar 
també Els Pastorets, que es van 
representar aquestes festes de 
Nadal. A l’obra hi prenen part 
onze actrius i actors, a més de tot 
l’equip organitzatiu de l’entitat, 
que cuida els aspectes tècnics, el 
vestuari, la logística, la direcció, 
el muntatge, l’escenografia, etc.

PERAFITA
Per_ Pol Asensi Turigas

Primer Primera, nova obra de la Trebinella

L’obra s’estrenarà el divendres 
3 de febrer a 2/4 de 10 del vespre i 
el diumenge 12 a les 6 de la tarda 
al Pavelló Municipal de Perafita.

20 ANYS DE TREBINELLA
El dia de l’estrena, el pròxim 3 

de febrer, farà exactament vint 
anys i tres dies que La Trebine-
lla va posar en escena la seva 
primera obra: De més verdes en 
maduren. Des d’aquell moment, 
el grup de teatre ha representat 
dinou obres, que amb la d’en-
guany, seran vint. “La Trebinella 
va començar sent un joc entre una 
colla d’amics, ens vam proposar 
quedar per assajar obres de tea-
tre i passar-nos-ho bé, i ha acabat 
sent una realitat” expliquen Ton 
Baig, director del grup, i Toni 
Punsola, actor des del primer dia.

El grup de teatre ha fet gairebé 
sempre comèdies, però Baig afir-
ma que “fer una obra purament 
esbojarrada, mai m’ha agradat. A 
mi m’agrada que siguin còmiques, 
però que aportin alguna cosa”. 
I Toni Punsola, actor del grup, 
explica com encaren els assajos i 
les obres: “no som actors professi-
onals, ens adaptem el paper a la 
nostra manera, ens el fem nostre, 
i cadascú ho lliga de la seva for-
ma.”

Les obres del grup no només 
s’han representat a Perafita. 
S’han fet bolos a Sant Bartomeu, 
Alpens, Prats de Lluçanès, Vic, 
Oristà... Igual com els seus mem-
bres, que són de diferents muni-
cipis del Lluçanès: “Des del seu 
inici, hi han actuat més de 100 
persones” detalla Baig.

A més de les obres principals, 
la companyia de teatre també va 
tenir un grup infantil i juvenil, 
anomenat La Petita Trebinella, 
que van fer tres obres, i també 
ha amenitzat durant molts anys 
el sopar de Festa Major de Sant 
Pere.//

El grup de teatre preparant l’obra.//F: DOLORS SERRA

La companyia de teatre local de Perafita complirà vint anys i vint obres 
amb l’estrena, durant les festes de la Candelera, d’aquesta representació

El 2023 ha començat tristament, com 
tants altres anys, amb notícies de violèn-
cia masclista ocupant trossets de les pàgi-
nes dels diaris del país. En la majoria dels 
casos, les dones assassinades per violència 
masclista en aquests vint-i-cinc dies de 
2023: 8 dones i una criatura a l’estat es-
panyol i una dona als Països Catalans, no 
han ocupat grans espais i molt menys por-
tades.

Des dels col·lectius feministes fa anys 
que denuncien que això no són casos aï-
llats, sinó que és la prova fefaent que el 
sistema no funciona. Denuncien que la vi-
olència física i els assassinats, només són 
la cara “visible” d’un seguit de violències 
més subtils i, per desgràcia, molt més ha-
bituals.

Però els col·lectius també treballen, dia 
a dia, per fer visibles aquestes opressions 
i violències: perquè les dones siguem capa-
ces d’identificar-les; i treballen per teixir 
xarxes i aliances que empoderin a totes les 
dones i ajudin a aixecar la veu i dir prou. 
I ho fan, malgrat que la repressió contra 
aquests col·lectius no s’atura, ans al con-
trari: a principis de gener sortia la sen-
tència contra les deu feministes del Bages 
i Moianès que van participar en la vaga 
feminista del 2019, condemnant-ne a dues 
d’elles a penes de sis mesos de presó. Pocs 
dies abans, s’havia suspès el judici contra 
7 dones per participar en la vaga feminista 
del 2018, a qui la fiscalia demana 3 anys de 
presó a cadascuna i una multa de 26.000€. 
I tot això sumat a l’enduriment del Codi 
Penal que pretén criminalitzar i perseguir 
el dret a protesta.

No obstant això, i malgrat els pals a les 
rodes d’un sistema que no vol canviar, les 
coses canvien. Canvien fins al punt que 
una noia s’atreveix a denunciar al seu vio-
lador, encara que aquest sigui ric i famós. 
Canvien tant que la gent entén la necessi-
tat i la importància de tenir i aplicar pro-
tocols de prevenció de violències masclis-
tes en espais d’oci. Canvien tant que una 
jutgessa ha ordenat secret de sumari, sota 
pena de multes a qui filtri qualsevol infor-
mació de la víctima, per evitar situacions 
tan lamentables com el cas de la manada. 
Canvien tant, que algú com Dani Alves, 
està en presó preventiva acusat de violar 
una noia en uns lavabos d’un local d’oci. 
Canvien tant que també la por canvia de 
bàndol.//

Carolina 
FONT USART

I que la por 
canviï de bàndol

LA COLUMNA

NOTÍCIES
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La Candelera és un dels esdeve-
niments més esperats pels veïns i 
veïnes de Perafita, i d’arreu de la 
comarca, que any rere any omplen 
els carrers del poble per gaudir de 
la fira, el passant i les curses.

La Candelera és el dia 2, però les 
activitats s’allarguen tot el cap de 
setmana. El divendres, La Trebi-
nella torna als escenaris amb “Pri-
mer Primera” i celebrant els seus 
vint anys. El dissabte, la comissió 
del Fitafestt organitzen una de les 
novetats més destacades d’aquest 
any, la cursa de relleus amb mu-
les. Per participar-hi només cal 
formar un equip de 3 persones, 
pagar els 5 euros que costa la ins-
cripció i dur casc. El jovent pera-
fitenc hi posa les mules (qui no 
tingui casc també n’hi deixaran). 
Les inscripcions es faran el ma-
teix dissabte mitja hora abans de 
la cursa, que comença a les 4, al 
camp del costat del cementiri.

El dissabte al matí també es 
farà la inauguració de la Mostra 
d’Art a càrrec d’Elisa Llorens. A 
l’exposició podrà veure les foto-
grafies d’Els Pastorets fetes per 
Llorens. Una altra de les novetats 
és el canvi de data i espai del con-
cert dels Xivartistes: es farà el dia 
abans de la Fira i al pavelló espor-
tiu. La banda de música de l’esco-
la Heurom estarà acompanyada 

PERAFITA
Per_ Carolina Font Usart

Perafita prepara La Candelera, la 
festa del cavall del Lluçanès

pel grup de trompetes i piano de 
l’EMAL. Per rematar el dissabte, 
torna el sopar popular de la Can-
delera al Pavelló.

El diumenge de fira, a dos 
quarts de dotze començarà el pas-
sant pels carrers del poble i a les 4 
de la tarda, les curses de cavalls i 
de rucs, i la 9a cursa local. El punt 
final més esperat de la Candelera 
perafitenca.//

Les curses de l’any passat al camí de Can Carbó.// F: FERRAN MUÑOZ

La festa arriba amb novetats i la recuperació del sopar popular

NOTÍCIESCULTURA
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ESPORTS

Foto d’equip amb les noves equipacions d’aquesta temporada.// F: CPLL

Estrena de 10 del Moto Club de 
la Torre d’Oristà

Les 2 hores de resistència orga-
nitzades pel Moto Club de la Torre 
d’Oristà van ser un èxit de públic i 
de participants. Més de 70 equips 
van córrer en aquesta primera 
edició, que va ser l’estrena del 
Moto Club, marcada per un temps 
hivernal, en què el glaç va ser el 
primer protagonista obligant a co-
mençar la prova més tard del que 
estava previst.

El circuit, pensat per l’ocasió, era 
llarg i rigorós, i va fer les delícies 
del públic que, embadalit, contem-
plava els pilots completant cada 
volta. Pilots vinguts de la comarca 
i de fora d’ella, alguns de renom 
en el món del motor, com Gerard 
Farrés, que acabava de tornar del 
Dakar, o Raúl Fernández, pilot de 
l’equip Aprilia del Moto GP.

Els guanyadors de la cursa va 
ser l’equip format pel perafitenc 
Pau Tomàs i Adrià Botella, que 
corrien a la categoria Sènior, amb 
23 voltes completades. Amb 23 
voltes i poc més de 3 minuts de 
diferència, l’equip format per Rafa 
Soto i Víctor Alonso s’enduien la 
2a posició. La tercera en la catego-
ria sènior va ser per Arnau Lledó i 
Marc Calmet, amb 22 voltes.

LA TORRE D’ORISTÀ
Per_ Carolina Font Usart

A la categoria Màster 40, la vic-
tòria va ser per l’equip format per 
Gerard Farrés i Josep Lluís Diego, 
amb 21 voltes. Seguits per Tomàs 
Martínez i Albert Esteban, en 2n 
lloc, i Raúl García i Manuel Mora 
en tercera posició. Pel que fa a la 
categoria Júnior la primera po-
sició va ser per Xavier Gil, seguit 
per l’equip de Jordi Oliva i Marc 
Truyols que van quedar segons, 
els tercers van ser Roger Ponsa i 
Jordi Soler. A la categoria mixta la 
primera posició va ser per l’equip 
Gerard Casanova i Judit Solà i la 
segona per Montse Torrente i Joan 
Margens.

Pel que fa a la categoria de pilot 

sol la victòria va ser per Yago Do-
minguez, amb 22 voltes, seguit de 
Samuel Obrado, també amb vint-i-
dues voltes i tan sols 20 segons de 
diferència. La tercera posició fou 
per Marc Prat, amb 21 voltes.

A la categoria pare i fill la vic-
tòria va ser pel tàndem Oleguer i 
Marc Riba, del Moto Club la Torre, 
que van completar 22 voltes amb 2 
hores i 6 minuts. En segon lloc, s’hi 
van situar en Jordi (pare) i Jordi 
(fill) Rodes i la tercera posició fou 
per Jordi i Martí Bañeres.

Des de l’organització valo-
ren molt positivament l’acollida 
d’aquestes primeres dues hores de 
resistència.//

Moment disputat al circuit de La Torre.// F: JORDI PUIG - @ JORDI_PUIG__

Pau Tomàs i Adrià Botella van ser els guanyadors de les 2 hores de resistència

PÀDEL

FUTBOL SALA

El Femení A i el B del Pàdel 
Lluçanès tanca la primera 
volta en posicions d’ascens

El CFS Prats no afluixa i ja 
és colíder de la lliga 

Els equips femenins A i B del Club de Pàdel Llu-
çanès tanquen una bona primera volta a la Lliga Co-
marcal. Ambdós equips es troben en segona posició 
en la segona categoria i la quarta, respectivament; 
posicions de promoció d’ascens. També cal destacar 
l’actuació de l’equip masculí A, que es troba en tercera 
posició a la tercera categoria, a dos punts del segon. 

Aquests, però, no són els únics equips que disputen 
la Lliga Comarcal que compta amb equips d’Osona, 
el Ripollès, el Bages i la Garrotxa. Cal sumar-hi qua-
tre equips més: el Femení C a quarta categoria que es 
troba en sisena posició, el Masculí B també a quarta 
que ocupa la setena posició, el masculí C a cinquena 
que ocupa el cinquè lloc i un equip que competeix a la 
categoria +45 mixta a la segona categoria, que ostenta 
la quarta plaça. En total set equips i un centenar de 
jugadors actius.

Per altra banda, cal destacar que Sant Boi també té 
un equip masculí participant al torneig comarcal a la 
cinquena categoria que, actualment, es troba en quar-
ta posició. El Sant Boi el formen 19 jugadors.// LCP

No hi ha qui pari el Futsal Prats. L’equip dirigit 
per Oriol Sanjuan i Isaac Basagaña encadena cinc 
victòries consecutives i ja és colíder, juntament amb 
el FS Pineda de Mar. Els dos últims triomfs han es-
tat contra el Hummel Alella FS i l’Inter Sentmenat 
CE. Tot i ser dos rivals de la zona baixa, a Primera 
Catalana tots els equips donen guerra, i en la visita 
de l’Alella al Pavelló va quedar ben palès. Malgrat 
imposar-se per 3-1, als blaugranes se’ls va fer molt 
llarg el partit, ja que fins a tres minuts del final no 
van poder ampliar la distància al marcador i res-
pirar més tranquils. Tampoc va ser fàcil la visita a 
Sentmenat, en la qual els pradencs es van acabar 
imposant per 2-5, si bé la renda a l’últim minut del 
matx encara era de només un gol de diferència. El 
proper compromís serà diumenge dia 5 de febrer, 
dia en què el CFS Prats buscarà seguir comptant 
els partits per victòries a casa davant el Sant Joan 
de Vilassar. El partit començarà a les 18:00h.// XVA

MOTOR

Farrés i Romero acaben el Dakar 2023

El passat 15 de gener va fina-
litzar una nova edició del Ral·li 
Dakar. Enguany, es disputava de 
nou a l’Aràbia Saudita i el Lluça-
nès hi tenia una petita represen-
tació amb Gerard Farrés, com a 
pilot de buguis, i Rosa Romero, 
com a copilot també de la mateixa 
categoria.

El que va acabar amb millor po-
sició va ser el pilot d’Olost afincat 
a Manlleu, Gerard Farrés. Va fi-
nalitzar cinquè en la categoria de 

El bugui de Farrés. // F: @MCHPHOTOCZ

te damunt d’un bugui a l’edició 
de l’any passat. Enguany, Nani 
Roma, no va disputar la prova per 
motius de salut.//

buguis, després d’haver patit una 
avaria al ventilador del seu vehi-
cle, dues etapes abans d’acabar, 
que li va fer perdre molt temps i el 
van allunyar de la victòria. Fins 
al moment, Farrés havia dispu-
tat una molt bona cursa i lluitava 
per assolir la primera posició. La 
victòria es va resistir un any més 
a Farrès, que l’any passat va que-
dar 2n per haver deixat passar el 
seu company d’equip i cap de files.

En la mateixa categoria, Rosa 
Romero, afincada a Merlès, que 
feia de copilot a Rogelio Peñate, 
van acabar en 34a posició. Rome-
ro ja va fer tàndem amb Peña-

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch
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Pas enrere del sènior masculí del 
Futbol Club Pradenc 

El Pradenc femení millora, però el 
líder és massa líder 

El FC Pradenc no ha pogut do-
nar continuïtat al triomf a casa 
davant el Bigues en el primer par-
tit del 2023 i pugen a tres les der-
rotes en els últims quatre partits.  
La possibilitat d’enganxar-se al 
top 3 de Tercera Catalana va 
quedar frustrada amb la desfeta 
al camp líder, el Moià. Tot i avan-
çar-se al marcador abans del mi-
nut 10 gràcies a una rematada de 
cap inapel·lable de Jan Pujol, els 
pradencs van veure com els locals 
capgiraven el marcador en menys 
de deu minuts, primer a través 
d’un penal que Roger va estar a 
punt d’aturar, i després a causa 
d’un error en defensa que va dei-
xar sol el davanter moianès. Per 
si el càstig no era suficient, el con-
junt groc-i-negre deixava el tri-
omf gairebé segellat amb dos gols 
més abans del descans. El tercer 
va arribar novament des del punt 

Les jugadores del sènior feme-
ní del FC Pradenc han fet un pas 
endavant en l’últim mes i mig, 
aconseguint tres victòries i dos 
empats en els darrers 7 partits. 
Les dues úniques derrotes han ar-
ribat contra els dos equips empa-
tats al capdavant de la classifica-
ció, l’Athletic Club Riells i el Lliçà 
de Vall. Tot i la millora abismal 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

de penal, aquest cop aturat per 
Roger en primera instància. Però 
el davanter local va acabar intro-
duint la pilota al fons de la xarxa 
aprofitant el refús del porter blau-
grana, qui tampoc va poder evitar 
el quart a través d’una jugada ben 
trenada que deixava un panora-
ma més que desolador al Pradenc 
de cara al segon temps. Tot i això, 
el guió del partit va fer un gir im-
portant amb dues expulsions de 
jugadors del Moià gairebé segui-
des, fet que permetia als pradencs 
jugar tota la segona part amb dos 
futbolistes més sobre el terreny 
de joc. Tot i això, els pradencs no-
més van ser capaços de retallar 
distàncies, primer a través de Jor-
di Bartrons a falta de 20 minuts i 
després amb una rematada de cap 
de Pep Martín, ja en temps afegit. 
En el partit disputat el passat 
diumenge 22, coincidint amb 
la Festa Major de Sant Vicenç 
de Prats, les sensacions no van 
millorar gaire. Els blaugranes 
rebien la visita del Navàs ‘B’ al 

de les últimes setmanes, futbolís-
ticament les blaugranes continu-
en lluny d’aquests dos conjunts.  
El primer desplaçament de l’any 
es va saldar amb un triomf con-
tundent a Les Franqueses del Va-
llès, on el Bellavista Milan no va 
tenir cap opció davant un Pradenc 
molt inspirat. Va destacar especi-
alment Albera Bonet, autora d’un 
pòquer de gols, i Judit Fumanya, 
amb un doblet. Van completar 
la golejada Paula Cañas i Mercè 
Colomer amb un gol cadascuna.  

Municipal conscients de la impor-
tància de no tornar a fallar, fet 
que s’acabaria produint a causa 
de dues badades defensives poc 
abans del descans. Semblava que 
el Pradenc reaccionaria arran del 
golàs de falta de Jordi Bartrons 
als deu minuts de la represa, però 
tot i xutar de forma constant i 
arribar amb perill durant tot el 
segon temps, els pradencs no van 
poder foradar la porteria bagenca.  
Dos cops duríssims per un equip 
que necessita retrobar-se amb les 
bones sensacions en la visita de 
l’Olímpic La Garriga al Municipal 
de Prats. El partit, que inicial-
ment estava programat en territo-
ri vallesà, es disputarà finalment 
a Prats de Lluçanès el diumenge 
29 a dos quarts de 5 de la tarda. 
El motiu d’aquest canvi en el ca-
lendari és el procés de substitució 
de la gespa que es portarà a ter-
me al Municipal de Prats aquest 
estiu, època en la qual s’hauria 
de disputar aquest enfrontament, 
l’últim de la primera volta.//

Amb aquest triomf, les blaugra-
nes superaven les vallesanes a la 
classificació i afrontaven la visita 
del líder, el Lliçà de Vall, amb 
ganes de donar la sorpresa. Tot 
i els dos gols de Judit Fumanya, 
l’equip pradenc no va trobar la 
fórmula per fer mal a les rivals i 
va acabar perdent per un clar 2-7.  
El proper dissabte dia 28, el sèni-
or femení del Pradenc torna a ju-
gar a casa i ho fa rebent la visita 
del Planadeu-Roureda a les 4 de 
la tarda.//

L’equip surt derrotat de Moià (4-3) tot i jugar amb superioritat numèrica i 
el Navàs ‘B’ aigualeix la Festa Major enduent-se els tres punts de Prats 

NOTÍCIESESPORTS

El Sant Feliu abans de començar el partit a Manresa.// F: CESFS

FUTBOL

Dues victòries més per 
un Sant Feliu imparable

El C.E. Sant Feliu no abaixa el ritme i suma dos 
triomfs més a la lliga. Encadena així, set victòri-
es consecutives, que l’han portat a remuntar a la 
classificació general i tancar així la primera volta 
de la lliga a la setena posició amb vint-i-dos punts.

El primer cap de setmana d’aquesta quinzena 
l’equip va jugar contra l’U.E. Balconada B, un 
equip d’un barri de Manresa. Malgrat que l’equip 
està a la part baixa de la classificació, la situació 
es va complicar més de l’esperat pel Sant Feliu. 
El Balconada es va avançar al marcador i no va 
ser fins pocs minuts abans de la mitja part que el 
Sant Feliu no va aconseguir empatar a un. Va ser 
en una jugada on l’equip va recuperar una pilota 
a la frontal de l’àrea i Carles Ibañez va aconse-
guir encaixar-la dins la porteria. Amb aquest gol 
de l’empat el Sant Feliu va millorar els ànims i 
just al minut 2 de la segona part, David Arcos, en 
una jugada ràpida, va encaixar segon gol dels sas-
serrencs posant-se així per davant al marcador. El 
partit, però no estava sentenciat, i en un descuit 
del Sant Feliu, el Balconada va aprofitar un rebot 
a dins de l’àrea i va aconseguir tornar a empatar el 
partit a dos. Els últims minuts es feien llargs pels 
dos equips, que no tenien un joc bo, i semblava que 
el resultat final seria el de l’empat. Malgrat això, 
pocs minuts abans d’acabar el matx, un error de 
defensa dels manresans, que van rematar mala-
ment de cap, van deixar la pilota a la frontal de 
l’àrea morta, fet que no va desaprofitar Biel Comas 
per encaixar el tercer gol i emportar-se així una 
nova victòria cap a casa.

I el passat cap de setmana l’enfrontament va ser 
contra l’Associació Esportiva Monistrolenca, els 
cuers de la classificació, jugant al municipal del 
Sant Feliu Sasserra. L’equip va guanyar-se una 
còmoda victòria amb un resultat final de 5 a 0. Els 
gols, van ser de part de David Arcos, Ruben Besoy, 
Carles Ibañez, Marc Pujol i Joan Bertrans.// Red.
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SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL_ CON-
CERT DE PIANO I GUITARRA dels alum-
nes de l’EMAL. A les 5 de la tarda al 
Local Social.

 DIUMENGE 29 DE GENER 

SANT FELIU SASSERRA_ TROBADA DE 
CORALS DEL LLUÇANÈS. A partir de 2/4 
de 6 de la tarda a l’Ateneu.

OLOST_ TALLER DE SARDANES. Amb els 
professors Francesc Xavier i Lurdes. A 
les 11 del matí a la plaça Major.

 DIJOUS 2 DE FEBRER 

PERAFITA_ ESMORZAR POPULAR de La 
Candelera, organitzat pels caçadors, 
a les 9 del matí a la Casa de colònies. 
TAST DEL CAFÈ del Mig, a les 9 del ves-
pre al Cafè.

 DIVENDRES 3 DE FEBRER 

PERAFITA_ PRIMER PRIMERA, UNA 
OBRA DE TEATRE de La Trebinella. A 
2/4 de 10 del vespre al Pavelló.

PRATS DE LLUÇANÈS _ PRESENTACIÓ 
DELS TREBALLS de recerca de l’Insti-
tut. A 2/4 de 9 del vespre a l’Espai.

AGENDA

 GENER I FEBRER 

ALPENS_ GRAN PESSEBRE D’ALPENS. 
Fins el 15 de desembre, dissabtes d’11 
a 2 del matí i de 4 a 8 del vespre. Entre 
setmana i hores a convenir. 10A MOS-
TRA DE PESSEBRES A LA FINESTRA.

SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ-
JOC Faulari. Del 23 al 10 de febrer al 
hall de la Biblioteca.
OLOST_ EXPOSICIÓ “ESPAI GUAITA!” 
amb una obra de Laura Vilalta. Cada 
tarda entre setmana de 4 de la tarda a 
8 del vespre al Centre Cívic. EXPOSI-
CIÓ “ARTIST&MONTS. Tot un món de 
matisos, formes i colors”, de dilluns a 
dijous de 5 a 7 de la tarda a l’espai Ro-
caguinarda.

 DIVENDRES 27 DE GENER 

SANT FELIU SASSERRA_ PRESENTA-
CIÓ DELS TREBALLS de recerca de 2n 
de batxillerat. A les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Sant Pere Almató.

 DISSABTE 28 DE GENER 

SANT BARTOMEU DEL GRAU_ SORTIDA 
DE RECONEIXEMENT DE RASTRES DE 
MAMÍFERS, a càrrec del Grup Felis - 
ICHN. A les 10 del matí.

 DISSABTE 4 DE FEBRER 

PRATS DE LLUÇANÈS_ BALLADA DOBLE 
DE SARDANES amb la Cobla la Prin-
cipal del Llobregat i la Jovenívola de 
Sabadell. A les 4 de la tarda al Pavelló 
Municipal. NIT DE SANTA ÀGATA: DE 
LA CREMA A LA LLUM, espectacle a par-
tir de 2/4 de 9 del vespre a la plaça de 
l’Església.

PERAFITA_ LA CANDELERA. SORTIDA 
DE LA RUTA AMB CAVALLS pel Lluça-
nès, a les 10 del matí al pavelló. INAU-
GURACIÓ DE LA MOSTRA D’ART a càr-
rec d’Elisa Llorens, a ¼ d’11 del matí 
al Niu. ESPECTACLE INFANTIL “núvols, 
estels i contes del cel”, a 2/4 d’11 del 
matí al Pavelló. TORNEIGS D’ESCACS, 
a les 11 del matí, a la Biblioteca. CON-
CERT de trompeta, piano i la Banda Xi-
varistes de l’Escola Heurom, a les 12 
del migdia al Pavelló. CAMPIONAT LO-
CAL DE BOTIFARRA, a les 3 de la tarda 
al Niu. CURSA DE RELLEUS AMB MU-
LES, a les 4 de la tarda, al camí de Can 
Carbó. CONCERT AMB “MILLENIUM”, a 
les 7 de la tarda al pavelló. SOPAR PO-
PULAR, a les 9 del vespre, al pavelló. 
Seguidament, BALL.
OLOST_ ASSEMBLEA GENERAL DEL CA-
SAL d’Olost. Botifarra, coca, torrons i 
Bingo. A continuació, actuació musical 
amb Mar Pujol. A partir de les 5 de la 
tarda al Casal.

 DIUMENGE 5 DE FEBRER 

PERAFITA_ LA CANDELERA. FIRA, du-
rant tot el matí, a la plaça de Sant An-
toni. ESMORZAR pels participants de 
la cercavila, a les 9 del matí al Pavelló 
municipal. BENEDICCIÓ A SANT ANTONI 
I MISSA, a les 11 del matí, a l’Església. 
PASSANT DE CARRUATGES I CERCAVI-
LA, a partir de 2/4 de 12 del matí pels 
carrers del poble. SARDANES, a càrrec de 
la cobla de Berga Jove, a la 1 del mig-
dia, a la plaça Sant Antoni. CURSES DE 
CAVALLS I DE RUCS i 9a cursa local, a 
partir de les 4 de la tarda al camí de Can 
Carbó. Tot seguit, lliurament de trofeus 
a la plaça de l’Església.

PRATS DE LLUÇANÈS_ Votació final de LA 
PARAULA DE POBLE, a càrrec d’Òmnium 
Cultural Osona - Lluçanès, durant tot el 
matí a la plaça de l’Església. CONCERT 
de saxo i clarinet, a càrrec dels alumnes 
de l’Escola de Música i Arts del Lluça-
nès, a les 11 del matí a la plaça de l’Es-
glésia. REPIC DE CAMPANES per comme-
morar la crema i saqueig del poble per 
part de les tropes de Felip V, a 2/4 d’1 
del migdia al campanar de l’Església.

 DIMARTS 7 DE FEBRER 

OLOST_ DONACIÓ DE SANG. A partir de 
les 5 de la tarda a l’Espai Rocaguinarda.

La redacció de la revista LaRella no comparteix ne-
cessàriament 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.
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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

27 dv OLOST ATLÀNTIDA

28 ds AUSA - VIC AUSA

29 dg POU - VIC POU

30 dl PRATS FARGAS

31 dt OLOST ARUMÍ

1 dc PRATS URGELL

2 dj ST. BARTOMEU EURAS

3 dv OLOST ALIBERCH

4 ds F. BARNOLAS - VIC BARNOLAS

5 dg F. TERRICABRAS - VIC TERRICABRAS

6 dl ST. BARTOMEU POU

7 dt OLOST PORTAL DE QUERALT

8 dc PRATS YLLA-CATALÀ

9 dj ST. BARTOMEU TANYÀ

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

EL RACÓ DE LA FEINA
BUSCO FEINA OFEREIXO FEINA

> PERSONAL DE NETEJA a residència d’avis de 
Sant Boi de Lluçanès. Jornada completa. Horari 
de matí o de tarda T.: 687 08 30 81. (R539/01)

> TREBALLADOR per a realitzar feines de granja 
de porcs d’engreix a hores. Disponibilitat horà-
ria de 6 dies a la setmana. Imprescindible carnet 
de conduir i vehicle propi. Preferiblement estar a 
règim d’autònoms. T.:633 21 23 40. (R541/04)

> Noia busca feina fent tasques de la llar, 
ja sigui per hores o com a interina. Tinc 
coneixements en cuina, neteja, horts, ani-
mals de companyia, cura d’infants i gent 
gran. Compto amb referències laborals. 
T.: 632 316 474 (Rucy Yanina) (R541/05)

> Classes personalitzades de piano, cant 
i bateria, Professores amb molta experi-
ència. T: 699 97 24 15 (Vanessa y Kevin 
Soto) (R541/04)

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

> Noia busca feina per netejar cases, pi-
sos, locals, oficines. També per cuidar 
persones grans o nens.  Disponibilitat im-
mediata. T.: 602 53 11 36 (R540/08)

ENCANTS

ES VEN

 »EQUIP DE CAÇA format per una esco-
peta Benelli, dues armilles talla mitja-
na seminoves i 17 caixes 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)

 »MATALÀS infantil, 70x135cm, amb 
cobrellit i les baranes protectores a 
joc. Roba per fer el cobrellit i un lit de 
6 pams amb les cortines (de 2,30m) 
fetes a joc. T.: 608 93 85 07 / 93 856 
03 18 (R541/03)

 »SOFÀ de 3 places i dues butaques a 
conjunt. T.: 608 93 85 07 / 93 856 03 
18 (R541/02)

 »CALDERA calefacció de gasoil semi 
nova per una vivenda de 100m2. T.: 
662 51 90 73 (R541/01)

ES COMPRA
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Incorporar un bon raig de vi 
blanc i deixar que s’evapori l’al-
cohol. Servir el plat, bon profit! 

EL PRODUCTE

El clima suau, amb l’acció del 
vent que baixa pel riu Llobregat, 
combinat amb les brises marines 
fan que la Carxofa Prat, cultiva-

da al Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, presenti unes caracte-
rístiques immillorables: Fresca, 
intensa, gustosa, suau i poc as-
pre al paladar. // STV

EL TEMPS 

EL TEMPS QUE HA FET_ De l’11 al 24 de gener

Imatges des de dins el cotxe a Olost. La primera, la matinada del 23 de gener, on a la nit es va arribar a una mínima de -8,1. La segona, al matí del 24 de gener, on es van deixar veure volves de neu durant diferents moments del dia.//
F: XAVI - @METEOLOST

INGREDIENTS

EL RECEPTARI de @Cookissim

Carxofes, calamarsets i cloïsses
PAS A PAS

Pelar i tallar les cebes i el gra 
d’all a dauets molt petits. 

Escalfar un bon raig d’oli en 
una paella. Incorporar la ceba i 
l’all a la paella.Salpebrar al gust 
i afegir la fulla de llorer. Coure a 
foc baix unes 3 o 4 hores, fins que 
quedi la ceba de color negre. 

Posar les cloïsses en un recipi-
ent amb aigua amb sal per treu-
re la sorra aproximadament una 
hora. 

Pelar i tallar les carxofes. Cou-
re les carxofes a la mateixa pae-
lla. Afegir els calamars a la pa-
ella. Deixar coure a foc mig tot 
junt barrejant de tant en tant.
Afegir les cloïsses i deixar coure 
amb el mateix vapor.

 »200-300 gr de calamarcets 
petits nets

 »200 gr de cloïsses

 »4-6 carxofes del Prat

 »2-3 cebes de Figueres

 »Sal

 »Pebre

 »Llorer

 »Un gra d’all

 »Oli d’oliva verge extra

 »Vi blanc

Robem el cor a 
la carxofa per 

protegir-nos el fetge 

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

11 10.8 -2.2 0.2 11.1 -0.4 0.0 12.3 1.6 0.0 10.0 -4.1 0.0 13.4 2.1 0.0
12 9.8 -2.0 0.0 9.6 -1.0 0.0 9.8 1.3 0.4 10.2 -4.3 0.0 10.1 0.8 0.0
13 13.8 -1.6 0.2 12.1 -0.1 0.0 12.4 1.6 0.0 14.5 -3.2 0.0 13.7 2.0 0.0
14 12.3 -2.7 0.2 11.9 -1.2 0.0 11.2 2.1 0.0 13.8 -4.7 0.0 10.9 2.6 0.0
15 12.3 -1.3 0.0 10.5 -0.2 0.0 9.8 3.1 0.0 12.2 -3.4 Inp. 12.3 2.0 0.0
16 8.6 0.5 2.2 7.5 -0.2 1.6 7.4 -0.1 1.8 10.0 -0.3 0.0 7.1 -1.6 0.8
17 9.9 1.5 0.8 9.1 0.5 0.8 8.8 0.2 1.2 10.0 5.7 0.0 8.1 2.7 2.8
18 9.1 -4.3 0.0 8.1 -3.9 0.0 7.0 -2.3 0.0 10.2 -4.6 0.0 7.8 -3.3 0.0
19 6.6 -6.8 0.0 5.9 -5.8 0.0 5.3 -3.4 0.2 7.5 -6.6 0.0 5.5 -4.4 0.0
20 9.9 -6.2 0.0 8.9 -3.0 0.0 7.7 0.4 0.0 10.8 -4.8 0.0 7.4 -1.6 0.0
21 7.1 -7.5 0.0 6.0 -3.9 0.0 4.5 -2.9 0.0 8.2 -10.2 0.0 4.3 -3.7 0.0
22 7.9 -8.4 0.0 7.8 -6.7 0.0 5.8 -5.9 0.0 7.8 -10.4 0.0 7.1 -5.7 0.0
23 6.2 -8.1 0.0 5.5 -6.5 0.0 5.1 -4.1 0.0 8.2 -10.0 0.0 5.4 -3.8 0.0
24 2.3 -4.2 1.4 1.8 -4.3 0.0 3.8 -2.5 0.4 2.2 -5.3 Inp. 2.7 -3.4 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

OLOST_ 5 i 7 de desembre 14.3

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ_ 3 de desembre -6.3

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 5.0

PRATS 2.4

SANT BOI 4.0

ORISTÀ Inp.

SOBREMUNT 3.6




