
Sant Bartomeu, Sant Boi, Sant 
Agustí i Merlès queden fora de 
l’oficialització del Lluçanès
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La comitiva sortint d’Olost, just després de donar el tret d’inici de l’etapa, ahir dimecres.//F.: MANEL RUAIX - MANELRUAIXFOTO.COM

La Volta comença una etapa a Olost
La prova ciclista catalana torna a passar pel Lluçanès, aquest any en dues etapes

· El govern ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de la creació de la comarca  
· Es preveu que el Parlament ratifiqui el text al maig, abans de les municipals
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El Lluçanès suspèn 
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Només Prats aconsegueix 
el Segell Infoparticipa
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La sequera eixuga 
el 40% de les fonts
El GDT publica els 
resultats d’aquest gener
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S’estenen dues 
rutes eqüestres
La federació d’hípica 
homologa la iniciativa
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Sant Isidret aplega 
350 esportistes
Corredors i caminadors 
viuen la 7a cursa d’Olost
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L’ÀLBUM

Fa més de vint-i-cinc anys que Santa Eulàlia 
celebra la tradicional festa irlandesa. La Plaça 
Major es va guarnir de llum i color per acollir les 
més de 250 persones que dissabte van apropar-se 
a l’esdeveniment. El sopar, elaborat especialment 
per l’ocasió, també s’inspirava en la gastronomia 
irlandesa. La música i la cervesa van ser les pro-
tagonistes de la festa. S’Temple Bar, banda de 
música de taverna, va amenitzar les primeres ho-
res de la jornada. Seguidament, un grup d’instru-
mentistes va fer una sessió de música tradicional 
irlandesa que va fer ballar a veïns.// NSM

La nova sessió de Lateneua, el cicle de cine-
ma familiar de Sant Feliu Sasserra, va omplir 
d’espectadors l’Ateneu, el passat diumenge 19 
de març, per veure el Cargol i la Balena, un film 
que explica les aventures d’un cargol que vol 
veure món i la balena que ho fa possible. Aques-
ta història està basada en el conte de la britàni-
ca Julia Donaldson.

Com és habitual, el divendres abans de la pro-
jecció, es va fer un activitat a la biblioteca de 
Sant Feliu relacionada amb la pel·lícula.// CFU

Santa Eulàlia celebra 
celebrar Saint Patrick’s

El cinema familiar omple 
l’Ateneu de Sant Feliu

Petits i grans gaudint del film el Cargol i la Balena.//
F.: @LATENEUA

Perspectiva de la plaça de Santa Eulàlia durant el concert.//
F.: RAMON CANAL

Les dones de Sant Agustí durant la construcció del mural col·lectiu.//
F.: CONSORCI

Geni de Vilar presentant el seu poemari a Sant Boi de Lluçanès.//
F.: MGC

L’exposició i el concert a Sobremunt.//
F.:  MGC

Xerrada “La cultura ens cura” a l’Espai de Prats de Lluçanès.//
F.: AJ PRATS

Indoor Solidari a la plaça Major d’Olost.//
F.: @RIERA_13

Homenatge a Montserrat Llorens, a Alpens.//
F.: LL. SURI - DALPENS.COM

Els actes organitzats per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones al Lluçanès es van es-
tendre durant tota la setmana del vuit de març. 
Van ser molts els pobles de la comarca que van 
concentrar els actes durant el cap de setmana, 
com és el cas d’Alpens que el dissabte inaugura-
va una nova edició del Fèminart, una exposició 
col·lectiva de dones artistes i artesanes, que es va 
allargar tot el cap de setmana. Els actes del Fèmi-
nart també van servir per presentar un llibre de 
la Roser Iborra i fer un acte d’homenatge a la po-
etessa Montserrat Llorens.  A Sobremunt, també 
van organitzar una exposició de talent femení, i al 
migdia del dissabte un concert de la Miona i l’He-
lena Vilar, que va amenitzar el vermut popular.

A Sant Boi, el dissabte es va presentar el po-
emari Rara i Normal, de Geni del Vilar, que va 
estar acompanyada de la seva filla Maria Barceló, 
al piano, mentre ella recitava.

Prats va posar punt final a les activitats com-
memoratives del 8M al municipi amb una jornada 
que es va allargar tot el dissabte 11 de març, on 
diferents professionals del Lluçanès van compar-
tir els seus coneixements i experiències amb tot-
hom qui hi va participar.

A Olost es van recaptar 700€ per la investigació 
del càncer de mama en una activitat d’spinning a 
la plaça Major.// CFU

Finalitzen les activitats 
del 8M al Lluçanès
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El govern aprova el projecte de llei de 
creació de la comarca del Lluçanès

El Govern de la Generalitat 
ha aprovat el projecte de llei de 
creació de la nova comarca del 
Lluçanès aquest passat dimarts 
en la reunió de l’executiu. Ara 
aquest projecte de llei s’envia-
rà al Parlament, on la cambra 
haurà de decidir si l’aprova o 
no. Està previst que la votació, 
que compta amb el compromís 
d’Esquerra Republicana i de 
Junts per Catalunya de votar-hi 
a favor, sigui abans del mes de 
maig.

La comarca estarà forma-
da per 9 dels 13 municipis que 
van participar en la consul-
ta del 2015. Els municipis de 
Santa Maria de Merlès, Sant 
Bartomeu del Grau, Sant Boi 
de Lluçanès i Sant Agustí de 
Lluçanès, van aprovar en els 
seus respectius plens no formar 
part de la nova comarca. Així i 
tot, en les mocions aprovades 
a Sant Boi i Sant Agustí, s’ex-
pressa la voluntat que en un 
futur puguin incorporar-se a la 
comarca del Lluçanès, fent una 
nova consulta als seus veïns. 
En aquest cas, si no hi ha cap 
modificació, ho haurien de fer 
seguint el complex procediment 
que estableixen els articles 5 i 6 
de la llei d’organització comar-
cal de Catalunya.

Sant Feliu per la seva part, i 
tal com recull el projecte de llei 
aprovat, tindrà temps fins al 31 
de març del 2026 per decidir si 

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart i 
Ferran Vila Cabanas

vol continuar formant part de 
la comarca del Lluçanès. El pro-
jecte de llei aprovat per l’execu-
tiu no inclou la reclamació que 
van fer alguns pobles del Lluça-
nès, on es demanava que aques-

ta opció fos extensible a tots els 
municipis de la futura comarca.

El projecte de llei disposa que 
el Consell Comarcal del Lluça-
nès es constituirà després de 
les eleccions locals del 2027 i 

Merlès, Sant Bartomeu, Sant Boi i Sant Agustí en queden 
fora, mentre que St. Feliu s’acull a la opció de decidir-ho 
durant els pròxims tres anys

que, abans del 31 de desembre 
d’aquest any, els municipis de 
la comarca del Lluçanès hauran 
de constituir una Mancomuni-
tat de Municipis, que serà l’òr-
gan transitori de representació 
i gestió dels interessos de la co-
marca. Aquesta mancomunitat 
naixerà amb una partida pres-
supostària per part de la Ge-
neralitat de 200 mil euros que 
s’incrementarà a raó de 50 mil 
euros per any fins al 2027. Així 
doncs, el govern ja s’ha compro-
mès a finançar amb 1.100.000 € 
la futura mancomunitat durant 
els quatre anys vinents. A partir 
d’aquell moment, es constituirà 
el Consell Comarcal del Lluça-
nès amb una dotació pròpia que 
sortirà del fons de cooperació 
local de la Generalitat, les apor-
tacions municipals i d’altres re-
cursos de finançament de què 
disposen les comarques.//

La seu del Consorci del Lluçanès, a Santa Creu de Jutglars.// F: PAT

El Consell Comarcal 
del Lluçanès és 

constituirà el 2027. 
Abans es constituirà 
una mancomunitat 
transitòria que neix 
amb un pressupost 
d’un milió d’euros

Heribert Grifell, regidor de comunicació, Jordi Bruch, alcalde i Joan 
Obiols, tècnic de comunicació de l’Ajuntament de Prats amb el segell 

d’enguany, el 9è que aconsegueix l’ens.// F: AJ PRATS

TRANSPARÈNCIA

Els ajuntaments suspenen 
en transparència a internet

Els webs municipals del Lluçanès, a excepció de 
Prats de Lluçanès, suspenen en transparència, i 
així ho certifica l’avaluació del Segell Infopartici-
pa, que atorga des de ja fa deu anys la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

L’Ajuntament de Prats és el novè any que rep el 
reconeixament del Segell Infoparticipa, i enguany 
ha aconseguit complir els 52 indicadors (100%) que 
des de l’organització consideren necessaris per ga-
rantir la qualitat i la transparència de la informa-
ció pública. És l’únic municipi de la comarca que 
rep el reconeixament.

La resta de pobles de la comarca suspenen l’ava-
luació. Perafita, que l’any passat va rebre el Se-
gell Infoparticipa, aquesta vegada només compleix 
amb 21 dels 52 ítems establerts, arribant només 
al 40% de compliment. Darrere seu, amb un 26% 
de compliment dels diferents indicadors hi trobem 
Sant Feliu Sasserra i Sant Martí d’Albars, i amb 
un 25%, Sant Boi de Lluçanès.

Sant Bartomeu del Grau, Olost i Sobremunt 
compleixen 11 dels 52 ítems plantejats, arribant 
així a un compliment del 21%. I per sota d’aquests 
hi trobem Alpens, amb un 17% de compliment, 
Sant Agustí de Lluçanès i Santa Maria de Merlès 
que es queden al 15%. I amb un compliment del 9% 
queden Oristà i Lluçà.

El Segell Infoparticipa reconeix les bones pràc-
tiques en matèria de qualitat i transparència de 
la comunicació pública que es fa a través dels di-
ferents webs de les administracions locals. Per 
exemple, valora si es publiquen les convocatòries 
dels plens municipals amb els ordres del dia previs 
a la celebració, les actes, els pressupostos i la seva 
execució, o si el web ofereix espais de participa-
ció.// CFU
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MOSTREIG GDT 2023
MUNICIPI FONT Nitrats mg/l. Dif. 2022

Alpens De la Llena 0,7 -0,2

Alpens Del Pi no raja S/D

Alpens De la Pixarella no raja 0,0

Alpens Bona 17,0 no raja

Lluçà Dels Bous 87,4 +2,4

Lluçà De la Mosquera no raja no raja

Lluçà De les Coves 159,7 -0,4

Olost Casa Nova no raja 66,1

Olost De les Costes no raja 57,3

Olost Del pont de la Vila no raja 83,6

Olost Del gorg negre no raja S/D

Oristà Salada 1 +0,1

Oristà De la Torre 117,7 -5,3

Oristà De la Baga 51,2 +8,0

Perafita Nova 25,3 +4,6

Perafita De l'Hostal Nou no raja 3,6

Perafita Del Raig 53,1 +3,6

Perafita De Perera 36,8 -2,5

Prats de Lluçanès Les 3 Fonts 56,0 -1,2

Prats de Lluçanès Del Marçal 28,6 -11,5

Prats de Lluçanès De la Vila 53,3 no raja

Prats de Lluçanès Ti no raja no raja

Prats de Lluçanès Calenta 63,5 -9,1

Sobremunt Conjunta 9,6 no raja

Sobremunt De la Roca 12,1 -0,3

Sobremunt De Santa Llucia no raja no raja

Sobremunt De Can Quelet no raja no raja

St. Agustí de Lluçanès De les Vinyes Grosses no raja no raja

St. Agustí de Lluçanès Dels Veïns 24,7 no raja

St. Agustí de Lluçanès De les Mosqueres 15,8 +3,6

St. Agustí de Lluçanès Canal no raja no raja

St. Bartomeu del Grau De la Teula no raja no raja

St. Bartomeu del Grau De la Plaça no raja 73,9

St. Bartomeu del Grau Del Boix 9,2 +0,5

St. Bartomeu del Grau Del Vicari no raja no raja

St. Boi de Lluçanès De la Boixa 3,3 no raja

St. Boi de Lluçanès De la Prada 25,4 -0,5

St. Boi de Lluçanès De la Mina 0,8 +0,8

St. Feliu Sasserra Forriola 146,8 -6,3

St. Feliu Sasserra Dels Traginers 102,1 1,8

St. Feliu Sasserra De Comes Vertides no raja 46,6

St. Martí d'Albars De les Escaredes 85,7 +15,3

St. Martí d'Albars Cal Blanc / St. Martí 36,0 -69,4

St. Martí d'Albars Dels Plans 65,6 +0.9

Sta. Maria de Merlès Dels Bullidors 78,1 -4,3

Sta. Maria de Merlès Del Sàlic no raja 1,5

Sta. Maria de Merlès Del Molí del Mas 32,4 +21,6

El Grup de Defensa del Ter 
elabora anualment un informe 
sobre la presència de nitrats a 
les fonts d’Osona i el Lluça-
nès. Enguany la presentació 
dels resultats tindrà lloc a la 
Font Trobada, a Folgueroles, 
aquest divendres a la tarda.

Com cada any, durant el 
mes de gener, un seguit de 
voluntaris i voluntàries van a 
buscar mostres a les diferents 
fonts per analitzar la quanti-
tat de nitrats present a l’ai-
gua. Al Lluçanès van visitar 
47 fonts. 

La sequera persistent dels 
últims mesos ha fet estralls 
a la mostra d’aquest any, i 
només 29 de les 47 fonts visi-
tades rajaven. Aquesta falta 
d’aigua a causa de la sequera 
ja es plasmava als resultats de 
l’any passat, on una de cada 4 
fonts de la comarca no rajava. 
A la manca d’aigua s’hi ha de 
sumar el fet que el 44% de les 
fonts analitzades estan conta-
minades per excés de nitrats. 
Així doncs, es pot dir que no-
més 3 de cada 10 fonts de la 
comarca tenen aigua i potable.

La presència de nitrats a 
l’aigua que estableix l’OMS 
(Organització Mundial de la 
Salut) per marcar el límit de 
potabilitat d’aquesta, ha de 
ser inferior a 50 mil·ligrams 
el litre. Al Lluçanès 13 de les 
fonts estan per sobre aquest 
llindar, però cal destacar el 
descens en la xifra de fonts 
contaminades que s’ha expe-
rimentat d’ençà que va entrar 

en vigor la moratòria de dejec-
cions ramaderes i la declara-
ció de zona vulnerable de gran 
part dels pobles del Lluçanès.

RESULTATS MARCATS PER 
LA SEQUERA

De les 29 fonts que s’han po-
gut analitzar al Lluçanès, 13 
estaven contaminades. Si bé, 
cal destacar, que la concentra-
ció de nitrats s’ha reduït en 13 
de les fonts analitzades i no-
més ha augmentat en 11.

El descens més remarcable 
és el de la font de Cal Blanc 
o de Sant Martí, a Sant Mar-
tí d’Albars, que ha passat de 
ser una de les fonts més con-
taminades amb 105,4 mg/l, 
el passat 2022, a registrar-ne 
36 mg/l; un descens impor-
tant i que la situa dins el límit 
de la potabilitat marcat per 
l’OMS, alhora que és l’única 
font d’aquest municipi que se 
situa per sota el límit de ni-
trats permès.

Una de les altres fonts on 
enguany s’ha reduït la pre-
sència de nitrats és la font del 
Marçal, a Prats de Lluçanès, 
que presenta una concentra-
ció de 28,6 mg/l i, com en el 
cas de la font de Cal Blanc, és 
l’única font del municipi que 
se situa per sota el llindar de 
50 mg/l de nitrats.

Pel que fa a les fonts on més 
incrementa el nivell de nitrats 
a l’aigua, cal destacar l’incre-
ment registrat a la font del 
Molí del Mas, a Santa Maria 
de Merlès, que ha passat dels 
10,8 mg/l als 32,4 mg/l, tot i 
que encara es manté dins el lí-
mit de potabilitat marcat per 
l’OMS. L’altre increment des-

tacable pel que fa a la concen-
tració de nitrats el trobem a la 
font de les Escaredes, a Sant 
Martí d’Albars, que ha passat 
dels 70,4 mg/l als 85,7 mg/l.

Del total de les fonts analit-
zades enguany a la comarca, 
13 se situen per sobre el lí-
mit de potabilitat marcat per 
l’OMS. En la primera posició 
hi destaca la font de les coves 
a Lluçà, amb una concentra-
ció de 159,7 mg/l, seguida de 
la font de la Forriola de Sant 
Feliu Sasserra amb 146,8 
mg/l i, en tercer lloc, la font 
de la Torre a Oristà amb una 
concentració de 117,7 mg/l.

També cal destacar que l’in-
crement de nitrats en algu-
nes fonts ha fet que enguany 
superessin el límit de potabi-
litat, com és el cas de la font 
de la Baga, a Oristà, que ha 
passat dels 43,2 mg/l als 51,2 
mg/l i el de la font del Raig, a 
Perafita, que ha passat dels 
49,5 mg/l als 53,1 mg/l.

POBLES SENSE FONTS
La sequera i l’excés de ni-

trats ha fet que en alguns po-
bles no hi hagi cap font d’ai-
gua potable o que només n’hi 
hagi una: a Lluçà i Sant Feliu 
Sasserra, de les 3 fonts ana-
litzades dues estan per sobre 
el límit de potabilitat i la 3a 
no raja. A Oristà de les 3 fonts 
analitzades, dues presenten 
excés de nitrats, a Prats de 
Lluçanès de les 5 fonts analit-
zades 3 presenten un excés de 
nitrats i una no raja.

El cas d’Olost és especial-
ment significatiu, ja que de 
les 4 fonts analitzades el pas-
sat mes de gener, cap rajava.//

La sequera eixuga el 40% 
de les fonts del Lluçanès
De les 29 fonts que ragen, gairebé la meitat 
superen el límit de nitrats permès per l’OMS

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart



23 de març de 2023

LaRella | 5

TURISME

El Lluçanès 
estrena dues 
rutes eqüestres

La Federació Catalana d’Hí-
pica ha homologat els primers 
recorreguts eqüestres de Catalu-
nya al Lluçanès. Són dues rutes, 
amb arribada i sortida a Prats: 
Camins medievals i Terra de 
Bruixes i Bandolers. Totes dues 
permetran endinsar-se en el pai-
satge de la comarca resseguint 
camins de transhumància i de 
gran recorregut, tot fent para-
da a diferents pobles i elements 
d’interès patrimonial.

Les dues rutes estan pensades 
per fer-se amb cavall de sella du-
rant un dia i són aptes per qual-
sevol nivell i edat. En el punt de 
sortida s’hi ha habilitat una zona 
de pàrquing per a remolcs, tan-
cament per a cavalls, abeuradors 
i servei de dutxa i llum. Al llarg 
de les dues rutes també s’han ha-
bilitat punts de parada on poder 
lligar els cavalls, zones d’abeu-
ratge i de descans.

El proper diumenge 2 d’abril es 
presentaràn les rutes i la propos-
ta a Prats.// CFU

No era clar que Britània existís, 
fins que hi vaig anar. Diu Ursula K. 
Le Guin que aquesta és la seva cita 
“preferida del gran colonitzador Juli 
Cèsar.” I continua: “No existeix, és 
buida i, per tant, plena de somnis i 
promeses, les set ciutats d’or. I per 
això hi vas.” Aquestes i altres idees 
de l’escriptora les trobareu al recull 
d’assajos L’onada de la ment (Raig 
Verd). Josep M. Espinàs, que va morir 
fa poc quasi centenari, va travessar 
la terra cremada durant els incendis 
del 1994 i va escriure A peu per ca-
mins de cendra. No l’he llegit, però el 
llegiré aviat. Cada dia m’agrada més 
la prosa de l’Espinàs, la seva mira-
da cap a la humanitat senzilla i cap 
als paisatges menys cridaners. Em 
diuen que aquesta ruta a peu la va 
començar a Santa Maria de Merlès. 
Us imagineu tot un A peu pel Lluça-
nès escrit per l’Espinàs? Ara ja hem 
fet tard. L’any 1997 l’Ajuntament de 
Prats va reeditar aquell mític Lo Llu-
çanès, excursions a dita comarca, de 
Pelegrí Casades i Gramatxes, escrit 
el 1897. Pelegrí Casades es devia sen-
tir com Juli Cèsar abans d’arribar a 
Britània, dubtant de l’existència real 
de dita comarca, ben comunicada per 
camins ramaders, però sense trens ni 
gaires carreteres, allà al segle XIX, 
quan encara devia quedar algú amb 
barretina o amb faldilles de sac per 
explicar-li patarres. L’advocat i his-
toriador barceloní, nascut el 1855, va 
escriure el llibre després de fer una o 
més visites a aquest territori indòmit, 
feréstec, potser feliç i tot. Fa poc ha 
sortit la guia Lluçanès, de Salvador 
Vilà, que s’afegeix a la molta i diver-
sa bibliografia que ha anat omplint 
les lleixes de llibreries, biblioteques 
i cases particulars els darrers anys. 
Aquesta comarca tan antiga, que ho 
és de ple en el paisatge, el parlar, els 
llibres i al cap de molta gent, abans i 
tot de ser proclamada de manera ofi-
cial, abans d’aconseguir el repte d’au-
togestionar-se una mica més, viu, re-
naixerà, plena de somnis i promeses. 
Esperem que no sigui una atzagaia-
da, una altra oportunitat perduda, un 
clatellot més a l’autoestima.//

Ramon
ERRA MACIÀ

Per això 
hi vas

LA COLUMNA

Vuit escoles de la comarca par-
ticipen en el programa Sambori 
impulsat per Òmnium Cultural, 
que pretén impulsar la creació de 
propostes artístiques de creació i 
autoria col·lectives, amb la fina-
litat de fomentar el sentiment de 
pertinença comunitari i l’ús de la 
llengua catalana interpel·lant a 
infants i joves des de la cultura. 

El projecte de les Llegendes 
del Lluçanès, impulsat i coordi-
nat per l’Escola de Música i Arts 
del Lluçanès, és una proposta de 
treball transversal i interdiscipli-
nar que té per objectiu poder fer 
xarxa entre diferents escoles del 
territori, afavorir la cohesió soci-
al i recuperar la memòria oral i el 
patrimoni de la zona a través de 
la creació artística i la llengua ca-
talana com a eixos vertebradors.

D’aquesta manera, cada una de 
les 8 escoles participants (l’Escola 
Aurora, l’Escola Els Rourea, l’Es-
cola Gafarró, l’Escola Heurom, 
l’Escola Fedac, l’Escola Llevant, 
l’Escola La Forja i l’Escola Lluça-
nès) ha treballat sobre una de les 
llegendes. Cada escola ha escollit 

la seva llegenda i l’alumnat ha de-
finit la manera de representar-la. 
Així, s’ha permès adaptar el pro-
jecte a les necessitats de cada un 
dels centres participants. 

La idea del projecte neix del 
Treball de Final de Grau de Mar 
Pujol, on l’autora va musicar cinc 
llegendes del Lluçanès amb l’ob-
jectiu d’apropar la història local 
a la comunitat i a les escoles del 
Lluçanès. És des d’aquest punt de 
partida, que amb la col·laboració 
de diferents agents del territori i 

LLUÇANÈS 
Per_ Nerea Sánchez Moreno

8 escoles del Lluçanès participen a la 
mostra Sambori d’Òmnium Cultural

amb l’impuls de l’Escola de Músi-
ca i Arts del Lluçanès s’inicia el 
projecte. 

La materialització del projecte 
no s’acaba aquí. Mar Pujol, Jordi 
Freixa i Maria Ballús han portat 
a l’estudi de gravació les Llegen-
des Musicades del Lluçanès, que 
properament es podran escoltar 
en format físic i digital. Per al-
tra banda, els artistes estan tre-
ballant per presentar en forma 
d’obra teatral les llegendes del 
territori treballades.//

Mar Pujol i els alumnes de l’escola La Forja d’Alpens.// F: PEP PUJOL

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

L’escenari de la festa.//

El projecte del pas de vianants.// F: DIBA Els participants camí cap a Sant Sebastià.// F: AJ PRATS Els participants durant la formació.// F: CONSORCI

SUCCESSOS

MUNICIPAL SALUT PRODUCTE

Una ‘rave’ entre 
Muntanyola i Oristà acaba 
amb 230 indentificacions

La Diputació proposa la 
construcció d’un Itinerari 
de vianants a Alpens

200 persones participen 
en una nova edició del 
Lluçanès cap als 100

El Quall acull un curs 
de formatge tou del 
Piemont

Una nova festa “rave” al mig del bosc es va cele-
brar el passat cap de setmana de l’11 i 12 de març, 
en terme de Muntanyola, però limítrof amb el Llu-
çanès. La festa va començar el dissabte, en una zona 
entre el Pla del Vilar i les Oliveres, i va aplegar més 
de dues-centes persones vingudes d’arreu.

Els Mossos van tancar els tres accessos principals 
a la festa, un d’ells ubicat a la C-62 a l’altura d’Albo-
quers, però no van evitar que el jovent s’empesqués 
vies alternatives per accedir-hi.

La festa, que malgrat tot es va allargar fins diu-
menge, va acabar amb 230 persones identificades, 
97 vehicles denunciats, a més de diverses sancions 
per positius de drogues i alcohol.

El desembre es va celebrar una festa semblant, en 
aquest cas, en terme de Sant Martí d’Albars, i an-
teriorment, també se’n van celebrar en zones entre 
Alpens i Sant Jaume de Frontanyà.//Red.

La Diputació de Barcelona ha presentat un pro-
jecte a l’Ajuntament d’Alpens, on proposa la creació 
d’un Itinerari de vianants a la carretera que traves-
sa el poble, la BP- 4654, entre els punts quilomè-
trics 14,8 i 14,95, per donar continuïtat a l’Itinerari 
de vianants entre els carrers Puigcornador i Roca-
monada.

El projecte contempla la construcció d’una pas-
sera pel voral esquerre, pel costat de la carretera 
durant els primers metres que llavors se separaria 
per anar a trobar-se amb el del carrer Rocamonada. 
L’obra també inclou l’ampliació de la calçada i la 
construcció d’una cuneta, així com la millora dels 
sistemes de contenció de vehicles.

L’objectiu del projecte és evitar els desplaçaments 
de vianants per la cuneta, en un tram on l’amplada 
i el mateix traçat dificulten la visibilitat entre vehi-
cles i vianants.// Red.

El cicle de caminades que organitza el Consorci, 
dins el programa de “A cent cap als 100” de la Di-
putació de Barcelona, va celebrar una nova edició 
el passat dijous 16 de març. Aquesta vegada la 
caminada es va fer a Prats de Lluçanès i les 190 
persones grans que hi van participar, van poder 
fer una ruta per l’entorn del municipi. Van poder 
conèixer espais com l’ermita de Sant Sebastià, re-
construïda a finals del s. XVIII principis del XIX, 
després que les tropes de Felip V la cremessin el 
1714.

Les participants d’aquesta passejada no només 
eren veïnes del Lluçanès, sinó vingudes d’altres 
indrets com Santa Maria de Palautordera, Vall-
romanes i Vilobí del Penedès. La jornada es va 
acabar amb un dinar de germanor amb tots els 
participants al pavelló municipal de Prats de Llu-
çanès.// Red.

La formatgeria col·lectiva del Lluçanès, El 
Quall, va acollir el passat divendres 10 i el dis-
sabte 11, un curs d’elaboració de formatge de 
pasta tova de la Regió del Piemont. El curs, coor-
ganitzat per l’Associació Catalana de Ramaders 
i Elaboradors de formatge artesà (ACREFA), hi 
van participar 24 professionals del món de la for-
matgeria. El professorat vingut del Centre Agen-
Form, de la província de Cuneo de la regió del Pi-
emont, van ensenyar als assistents les diferents 
tècniques que utilitzen per elaborar formatges de 
pasta tova com el Tomino di Melle, també anome-
nat Paglierine, i la Italico, una pasta menys cone-
guda a Catalunya molt semblant a un formatge 
tendre.

Aquesta formació forma part del programa for-
matiu que s’ofereix des del Quall, adreçat a pro-
fessionals làctics i emprenedors del sector.// Red.

La veïna d’Alpens, Inés Dibar-
boure, ha publicat de la mà de 
l’editorial Alpina, una guia d’as-
tronomia adaptada al públic en 
general per tal que tothom pugui 
aprendre a conèixer allò que es 
veu mirant les estrelles. El també 
alpensí, Pei Iborra, és l’autor de 
moltes de les fotografies que sur-
ten en el llibre. 

Aquest manual, que porta per 
títol Estels al cel (Manual d’as-
tronomia per a tothom), està 
recomanat tant per adults com 
per infants a partir de nou anys. 
Dibarboure, que es divulgadora 
astronómica, explica que el lli-
bre neix d’un encàrrec que li va 
fer l’editorial. Li van demanat un 
manual perquè la gent pogués en-
tendre què veia quan mirava el 
cel, però Dibarboure ha volgut do-
nar-hi un tomb més allunyant-se 
dels manuals de tota la vida. Així 
doncs, el llibre pretén despertar la 
curiositat de la gent, i més que do-
nar informació molt concreta, que 

també ho fa, vol ser una eina que 
acompanyi a la gent a buscar-la i 
a entendre què és allò que veiem. 

Aquest és un llibre per tothom 
on, a través de petites pautes i 
sense necessitat de cap material 
específic, l’autora dona les eines 
necessàries perquè la gent pugui 
començar a mirar i entendre el 
cel. Conscient que no tothom pot 
veure el cel en bones condicions 
des d’allà on és, la contaminació 

ALPENS
Per_ Carolina Font Usart

L’editorial Alpina publica Estels al cel, 
astronomia per tothom d’Inés Dibarboure

lumínica afecta a més del 80% de 
la població,  el llibre també ense-
nya a observar altres elements, 
com pot ser l’ombra del sol que 
projecten els edificis.  

Dibarboure explica que som la 
generació que hem perdut el cos-
tum de mirar el cel i que caldria 
tornar a fer-ne un hàbit. Aquest 
és l’objectiu d’Estels al cel que es 
presentarà el pròxim dos d’abril a 
Alpens.//

Inés Dibarboure amb un exemplar del llibre.// 
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Era en aquell temps, quan encara hi 
havia esperança, que quatre hippies 
il·luminats parlaven de canvi climà-
tic; que si la temperatura mitjana del 
planeta pujava, que si hi havia massa 
emissions de CO2, que si el clima esta-
va canviant, que si 1,5 °C ... Defensa-
ven un canvi de model i abandonar els 
privilegis excessius que havíem adop-
tat com a societat, però tot això era in-
diferent a la gent, ja que també era el 
temps de les segones residències, dels 
caps de setmana a Tailàndia i de com-
prar-se nous telèfons mòbils cada mes.

Va ser aleshores que, progressiva-
ment, els estius van esdevenir tòrrids, 
xafogosos, quasi perpetus, deixant en 
testimonials la primavera i la tardor. 
I que els abans temuts hiverns, es van 
convertir en simples dies esporàdics 
de gris i blanc.

Els boscs, decadents, feia temps que 
protestaven. De totes les tonalitats de 
verd havien passat al marró terrós, 
sense poder diferenciar si era per la 
falta d’aigua o de la pols que flotava a 
l’aire constantment. La veu de la riera 
s’havia apagat, deixant silenciosos els 
paratges que abans havien estat plens 
de vida. Els conreus, debilitats, eren 
presa de les plagues i això va portar 
fam.

Després, el blau del cel va passar a 
ser monòton. Els escassos dies de cel 
encapotat i pluja eren rebuts amb ale-
gria i felicitat. Recordo encara els crits 
joiosos dels infants que corrien pels 
carrers deixant-se mullar i el so de 
les gotes d’aigua caient dintre galle-
des i palanganes de plàstic que la gent 
s’afanyava a treure per poder emma-
gatzemar l’aigua, que ja era el nostre 
tresor més preuat. Al final, però, vam 
acabar oblidant l’olor de la pluja i de 
la terra humida.

I van venir els incendis. Mars de foc 
abrasadors, continus i imparables, 
com mai abans s’havien vist. Flors, 
arbres, boscs i muntanyes cremaven 
sense aturador, dia rere dia, any rere 
any. A l’horitzó sempre dominava el 
taronja de les flames i el gris del fum. 
Dels boscos només en va quedar cen-
dra, brases i negror.

Avui, la terra està cremada i el cel 
és blau.//

Roger
GIRÓ PUJOLS

El cel blau i 
la terra cremada

LA COLUMNA

NOTÍCIES

Olost, sortida de l’etapa reina 
d’una Volta emocionant

Olost s’estrenava com a punt 
d’inici de la Volta Catalunya, sent 
la seu de la sortida de la tercera 
etapa, ahir dimecres. L’etapa, la 
segona de muntanya amb el final 
a l’estació d’esquí de La Molina, 
es presentava com una de les més 
importants de la 102a edició, en 
la que els ciclistes havien de su-
perar 180,6 quilòmetres amb les 
ascensions al Coll de Coubet (1a 
categoria) i al Coll de la Creueta 
(categoria especial), el plat fort de 
la jornada. 

ESCAPATS DES D’UN PRIMER 
MOMENT I EVENEPOEL APRETA

L’etapa va començar puntual 
amb un nucli d’Olost a arrebossar 
d’amants del ciclisme i curiosos. 
Ràpidament es va obrir forat amb 
una escapada d’uns quatre corre-
dors als quals s’hi van unir tres 
més al llarg dels primers trams 
de l’etapa. El Coll de la Creueta va 
neutralitzar gran part d’aquesta 
escapada i l’equip Soudal – Quick 
Step del belga i campió del món 
Remco Evenepoel va imposar un 
ritme intens i dur. Finalment, l’as-
cens a La Molina va ser un duel 
entre Evenepoel i el líder i favorit 
a ser vencedor de la Volta, Primoz 
Roglic (Jumbo Visma).  L’etapa se 
la va endur el belga que, entre la 
victòria i les bonificacions es va 
quedar al mateix temps que l’es-
lovè. Guilio Ciccone, vencedor de 
l’etapa 2 amb final a Vallter 2000, 
es va mantenir en la tercera posi-
ció general a 19 segons. 

CONFIANÇA AMB EL LLUÇANÈS 
Ruben Peris, director de la Vol-

ta, es va mostrar satisfet d’aques-
ta sortida al Lluçanès. “Ens venia 

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

molt de gust” assegurava Peris, 
que va qualificar el Lluçanès com 
a zona “molt ciclista” i amb la qui 
la prova guarda molt bona relació, 
com evidencia el fet que des del 
2018 almenys hi ha passat una 
etapa. 

Per la seva part, l’alcalde 
d’Olost, Josep Maria Freixanet, 
va valorar molt positivament l’es-
deveniment. “Un poble molt petit 
ha format part d’un projecte molt 
gran” va assegurar amb satisfac-
ció Freixanet, que va agrair l’ajuda 
de molts veïns que es van implicar 
amb els preparatius. Segons infor-
mava l’alcalde, el cost de la sortida 
ha tingut un valor de 20.000€, els 
que l’Ajuntament farà front a tra-
vés d’una partida pressupostària 
i l’ajuda de col·laboradors, a més, 
preveu rebre una ajuda de la Dipu-
tació de Barcelona. 

L’acord per realitzar la sortida 
es va fer entre el director de la 
prova i el mateix Freixanet, te-
nint un nexe entre els dos que va 
ser l’olostenc Óscar Pitarch, exre-
gidor d’Olost i exdirectiu de la 
Volta. “Fins i tot havíem aspirat 
a realitzar una contrarellotge pel 

Lluçanès amb sortida i arribada al 
poble” va afegir Freixanet.  

OLOST, POBLE CICLISTA
El poble d’Olost ja va ser la seu 

d’una important prova ciclista en 
l’àmbit espanyol i català: el Trofeu 
Cursa del Lluçanès. La prova es va 
celebrar des del 2004 fins al 2012 i 
va formar part del calendari de la 
copa espanyola juvenil. 

Un dels corredors que va dispu-
tar aquesta prova i que dimecres 
va ser a Olost va ser el madrileny 
Carlos Verona (Movistar Team). 
“És una zona que m’agrada” va 
destacar Verona qui va apuntar la 
duresa i l’atractiu del Lluçanès. 

A més de la sortida d’etapa d’ahir 
des d’Olost, i també passant per 
Sant Bartomeu, avui dijous la Vol-
ta Catalunya ha tornat a passar 
pel Lluçanès. Ho ha fet enfilant el 
Collet de Sant Agustí, entrarant a 
la comarca per dirigir-se a Perafi-
ta, on hi ha hagut un sprint inter-
mig, tornant a passar per Olost, i 
finalment cap a Oristà on han es-
calat el tram conegut com el Dra-
gon-Khan, pels seus alts i baixos, 
direcció a Moià i fins a Sabadell.//

165 ciclistes van prendre sortida a l’etapa 3 de la Volta Catalunya

Molt ambient a la Plaça d’Olost les hores abans de la sortida d’etapa .// F: AJ OLOST
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El Club Futbol Sala Prats agafa aire  

El Futbol Sala veu la llum al 
final del túnel gràcies al triomf 
aconseguit el passat dissabte 18 
de març. L’equip de Sanjuan i 
Basagaña va trencar la dinàmica 
negativa que els pradencs arros-
segaven des de la primera mei-
tat de febrer, acumulant quatre 
partits seguits sense puntuar.  
La primera meitat de l’enfronta-
ment va tenir de tot menys gols, 
l’encert dels porters i la falta de 
punteria van impedir inaugurar 
el marcador. Quan faltaven tres 
minuts pel descans, Albert Fer-
rer va avançar els locals, però 
només sortir dels vestidors va 
arribar l’empat dels de Sant Fost 
de Campsentelles. Anaven pas-
sant els minuts i es mantenia la 
igualada, fins que Aleix Munta-
das va superar el porter visitant 
per tornar a posar els blaugranes 
al davant als 8 minuts del segon 
temps. Els nombrosos aficionats 
aplegats a les graderies del Pa-
velló van poder respirar més 

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Xavier Vilella Antonell

tranquils quatre minuts després, 
amb la diana de David Solanich. 
La sentència va anar a càrrec de 
Jordi Torres, autor del quart gol 
a tres minuts de la fi. El matx 
encara tenia preparat un últim 
gir de guió, amb el Can Calet bol-
cat amb el porter-jugador en un 
últim minut frenètic en el qual 
els visitants van anotar dos gols 
pràcticament seguits, posant 
novament en risc el triomf blau-
grana. Els pradencs, no obstant, 
van ser capaços de mantenir el 
4-3 durant els darrers segons de 
joc, aconseguint uns tres punts 

molt necessaris per remuntar 
el vol i tornar a la dinàmica de 
victòries de la primera volta. 
Dissabte vinent, el Futsal 
Prats no ho tindrà gens fàcil, 
ja que se citarà amb el líder, 
el FS Pineda de Mar, un equip 
que va sortir derrotat de Prats 
però que acumula quatre tri-
omfs seguits i només ha per-
dut un partit a la seva pista. 
El pròxim partit de l’equip de 
Prats davant la seva afició serà 
dissabte 1 d’abril, dia en què el 
CN Caldes visitarà el Pavelló 
Municipal a les 7 de la tarda.//

ESCACS HÍPICA

El FC Pradenc encadena 
set partits sense perdre El Club d’Escacs Sant Boi 

acaba la lliga i es manté 
a Primera Provincial

Centenar de genets 
participen en el XII Raid 
hípic de Sant Feliu

La bona dinàmica dels blaugranes, que han sumat 
17 dels últims 21 punts, permet seguir a prop dels 
primers llocs de la taula. Amb l’empat a casa davant 
el Centelles (2-2), l’equip que dirigeix Jordi Pont és 
quart, a un punt del tercer, a tres del segon i a vuit 
del líder.

El partit contra els centellencs, disputat al Munici-
pal de Prats el passat diumenge 19 de març, va aca-
bar amb un empat agredolç pels locals, que van veu-
re com s’escapaven dos punts en la lluita per la lliga. 
L’enfrontament no va començar de la millor manera 
pels blaugranes, ja que els visitants es van avançar 
als 8 minuts de joc després d’un desajust a la sortida 
d’un córner. Tot i el cop, els pradencs van dominar 
la possessió de la pilota, canviant el sistema tàctic 
per trobar espais i crear perill a l’àrea contrària. 
L’avantatge del Centelles va durar fins l’últim quart 
d’hora del primer temps, quan Camprubí va capgirar 
el marcador amb dos gols abans del descans. A la 
represa, els visitants van trobar novament l’empat 
a través d’un córner rematat dins l’àrea petita, una 
jugada molt protestada per una falta en atac no as-
senyalada favorable al Pradenc.

Quedaven 40 minuts pel final, però cap de les opor-
tunitats pradenques, algunes d’elles força clares, 
van poder desfer la igualada.

L’equip intentarà retrobar-se amb el triomf aquest 
dissabte dia 25 en la visita a Folgueroles a les 4 de 
la tarda. Una setmana després, l’OAR Vic posarà a 
prova els blaugranes en un partit entre dos equips 
separats per només un punt. El duel es disputarà a 
Prats de Lluçanès el proper diumenge dia 2 d’abril a 
les 16:00h.// XVA

La Lliga Catalana d’Escacs va acabar-se el passat 
diumenge 19 de març, i malgrat que enguany ha 
estat una temporada complicada pel Club Escacs 
Sant Boi, el primer equip santboienc es mantindrà 
a la categoria de Primera Provincial.

Les victòries aconseguides les dues últimes jorna-
des han permès al primer equip del Club d’Escacs 
de Sant Boi sumar finalment 4 punts i mig, que els 
han portat fins a la 6a posició de la seva categoria. 
Pel que fa al segon equip santboienc, que juga a Se-
gona Provincial, ha acabat en cinquena posició amb 
5 punts.

Els més joves del Club, que competeixen a la cate-
goria promoció sub-12, han acabat la lliga sumant 9 
punts i mig, i en vuitena posició.// CFU

Un centenar de genets participen en el XII Raid hí-
pic de Sant Feliu - Memorial Quico Yebra

Més de 104 genets han participat en el XII Raid de 
Sant Feliu, que va tenir lloc aquest passat dissabte 18 
de març. Enguany hi havia 4 categories: de 20, 40, 60 
i 80 quilòmetres.

Una de les novetats del Raid d’aquest any va ser 
el canvi de recorregut, que va passar pel cantó de 
Prats, Sagàs i Gaià. I malgrat que era més tècnic i 
dur que els recorreguts d’edicions anteriors, els genets 
van estar contents amb el canvi que va transcórrer 
íntegrament a través de boscos, sense travessar cap 
carretera. Anna Yebra, una de les organitzadores del 
Raid, destaca que el que té de bo el Lluçanès és que 
hi ha molts camins que et permeten crear rutes noves 
sorprenent així els participants.// Red.

FUTBOL

El CE Sant Feliu no 
troba la victòria

El CE Sant Feliu Sasserra tanca una quinzena 
sense cap victòria i només sumant un punt dels 6 
possibles.

L’equip va visitar, amb moltes baixes dels titu-
lars habituals, el Casserres el passat dissabte 11 de 
març. El partit contra l’equip berguedà, que està a 
la part alta de la classificació, es preveia complicat. 
Malgrat que el Sant Feliu ho va lluitar, i va aconse-
guir un parell d’ocasions de gol, el Casserres va ser 
en tot moment superior en el joc. Els gols però, van 
tardar a arribar, i no va ser fins el minut 77, que 
el Casserres va poder marcar. Just abans d’acabar 
el partit, l’equip local va sentenciar el partit amb 
el 2 a 0.

I el passat cap de setmana, el diumenge a les 4 
de la tarda, el Sant Feliu va rebre a casa el Mont-
major. Jugant a casa, amb l’afició al costat, el Sant 
Feliu va sortir motivat i van fer una molt bona 
primera part, aconseguint moltes ocasions i domi-
nant el joc en tot moment. Tot i això, al minut 30 
de la primera part, el Sant Feliu va fallar un tir de 
penal, que els va impedir avançar-se al marcador. 
La segona part va ser més igualada, malgrat que 
el Sant Feliu es va mostrar més fort. Malgrat tot, 
l’equip no va trobar la manera d’encaixar el gol, i el 
resultat final va ser d’empat a zero.

Amb els darrers resultats, el Sant Feliu ha per-
dut una posició a la classificació, i ara és 8è. Aquest 
cap de setmana té descans i la setmana que ve 
s’afronta contra el Sant Llorenç de Morunys.// Red.

Els jugadors del Sant Boi.//F: CESBLLUCANES
Participants en el Raid.//F: SANTI SERRA ESPAULELLA

L’equip celebrant la victòria que trencava la mala ratxa.//F: CFS PRATS

ESPORTS

L’equip blaugrana acaba amb la ratxa de quatre derrotes consecutives 
imposant-se al CFS Barri Can Calet (4-3) al Pavelló Municipal 
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NOTÍCIESESPORTS

CURSES

Finalitza la Lliga de 
Cros Escolar 2022 - 23

La Lliga de Cros Escolar, organitzada per les AFA 
i els ajuntaments que acullen una de les curses, va 
començar el passat 23 d’octubre a Sant Quirze i s’ha 
allargat fins aquest 12 de març, quan es va fer la dar-
rera cursa a Folgueroles.

Al llarg de les nou jornades hi han participat més 
de 1000 nens i nenes de diferents escoles d’Osona i el 
Lluçanès. D’aquests, més de la meitat (558) han par-
ticipat a totes, o gairebé totes, les curses de la lliga 
d’enguany.

Al Lluçanès, s’han fet curses a Prats de Lluçanès, 
Alpens i Sant Feliu Sasserra, i més de mig centenar 
de nens i nenes de les diferents escoles de la comarca 
hi han participat.

Des de l’organització valoren molt positivament la 
Lliga, que s’ha anat consolidant. Aquest mes d’abril i 
per donar continuïtat a aquest tipus de competicions 
escolars, naixerà un lliga de curses de muntanya es-
colars, amb la voluntat de seguir l’estelada del cros. 
Una de les curses es farà a Olost aquesta primavera.//

CURSES

Set de córrer, l’equip més ràpid i més 
sostenible a l’Ultra Clean Marathon

L’equip de córrer del Lluçanès 
Set de Córrer va ser un dels par-
ticipants de la innovadora Ultra 
Clean Marathon. I ho va fer amb 
un paper molt destacat, sent 
l’equip que va completar el re-
corregut de 60 quilòmetres amb 
menys temps i també el que, a la 
vegada, va recollir més residus. 
O, el que és el mateix, el més 
plogger. El plogging és una dis-
ciplina que combina l’esport -cór-
rer- amb la recollida de deixalles, 
i és la raó de ser i l’objectiu prin-
cipal de l’Ultra Clean Marathon, 
que, amb sortida i arribada a la 
zona del teatre Atlàntida de Vic, 
va celebrar la seva cinquena edi-
ció el dissabte 18 de març.

El recorregut de la cursa es-
tava dividit en trams que els 
equips havien de fer, com a mí-
nim, en parelles. Així, els parti-

xalles va pujar a l’esglaó més alt 
del podi.

L’Ultra Clean Marathon 
d’aquest 2023 va aconseguir re-
collir fins a 636 kg de residus i 
acumular més de 12.600 € — els 
equips participants havien de fer 
una donació — que aniran des-
tinats a projectes solidaris de-
dicats a la preservació del medi 
ambient.//

cipants havien de completar la 
ruta mentre recollien les deixa-
lles que trobaven pel camí. L’ob-
jectiu, doncs, era aconseguir el 
menor temps possible portant 
el màxim de residus. Dels 27 
equips participants, Set de Cór-
rer va ser el que millor va saber 
combinar ambdues pràctiques, i 
amb un total de 6 hores i 16 mi-
nuts i més de 23 quilos de dei-

PRATS DE LLUÇANÈS
Per_ Jordi Borralleras Estruch

L’equip lluçanenc va ser l’equip que va rècorrer els 60 quilòmetres de 
la cursa amb menys temps i alhora els que van recollir més residus

Sortida dels participants de la cursa llarga, a 2/4 de 9 del matí, a la plaça Major d’Olost.// F: POL ASENSI

Els participants de Set de Córrer que van disputar la prova.// F: SET DE  CÓRRER

Una de les sortides d’Alpens.// F: LL.SURI - DALPENS.COM

Tres-cents participants a la cursa de Sant Isidret d’Olost

La cursa de muntanya olos-
tenca, la Pujada de Sant Isidret, 
va ser tot un èxit en la seva 7a 
edició. La prova, celebrada al 
passat diumenge 19 de març, va 
comptar amb 330 participants 
– segons dades de l’organització 
– sumant totes les modalitats 
que es van celebrar - una cursa 
de llarga, novetat d’enguany, de 
22 quilòmetres; una cursa curta 
de 13 quilòmetres i una camina-
da que transcorria pel mateix 
recorregut curt. En total, unes 
100 persones més que l’edició del 
2022.

Pel que fa als resultats, en la 
prova llarga, en categoria mas-
culina l’olostenc Nil Corominas 
es va emportar la victòria, seguit 
d’Oriol Requena; i va tancar el 
podi Jordi Pujol, qui també va 
ocupar la tercera plaça en l’edició 
passada. En categoria femenina, 
va guanyar Ester Puig, seguida 
de Laura Aumatell i Meritxell 
Bonet, que va haver de lluitar 
fins al final el tercer calaix. En 
la prova curta, la victòria se la 

va emportar Òscar Serra, seguit 
de Pau Ventura i Adrià Cols. En 
femenines, Clara Valles va que-
dar primera, Sílvia Roca segona 
i Ari Carbonell tercera. També 
destacar els podis locals: Marc 
Muntadas i Alba Font en la pro-
va llarga, i Jordi Arola i Eli So-
lanich en la curta. A més, en la 
categoria de millor equip, també 
va guanyar el club excursionista 
de casa, el Via Fora.

Des de l’organització valoren 
molt positivament la rebuda de 
la cursa, i destaquen l’augment 
del nivell d’enguany, pel que de-
mostra que la prova es consolida 
dins el calendari comarcal. De 
fet, igual que l’edició anterior, la 
cursa olostenca formava part del 
calendari de curses de muntanya 
de la Copa Osoning, que aplega 
diferents competicions d’aquest 
tipus de la comarca d’Osona. La 
Cursa de Sant Isidret n’era la se-
gona cita, d’un calendari en què 
també hi forma part la cursa de 
Santa Eulàlia de Puig-Oriol, la 
Via Castrum, que se celebrarà al 
pròxim 7 de maig.

Per altra banda, també desta-
quen la bona rebuda del nou re-
corregut de la prova llarga. “Va 

agradar molt” asseguren des de 
l’organització. Un recorregut que 
passava de 15 quilòmetres a 22, 
que també es doblava en desni-
vell – d’uns 400 metres positius a 
uns 800, i que abraçava, gairebé, 
el terme municipal de Prats, per 
zones com “El Racó dels Boits”, 
la baga de la Sala, i d’altres ja 
habituals com la Sèquia del Molí 
de Cabanes, el pla de Codinach o 
la pujada de Met i Cua.

Amb tot, una gran festa de trail 
popular i una caminada familiar 
que ajuden a dinamitzar el poble 
i la comarca, i una manera de 
promocionar el territori. Tampoc 
hi van faltar els obsequis per a 
tothom ni menjar per a tots els 
participants, de fet, els camina-
dors van poder gaudir d’un bon 
esmorzar a mig camí i els corre-
dors d’avituallaments complets a 
mitja ruta i a l’arribada.//

OLOST
Per_ Lluc Corominas Peraire

La prova es 
consolida i 
supera els 
números 
de l’any 
passat
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 DIUMENGE 26 DE MARÇ 

PRATS DE LLUÇANÈS_ TEATRE MUSI-
CAL DE 4T D’ESO “No tot és fama”, a 
les 5 de la tarda a la Sala Polivalent.

 DILLUNS 27 DE MARÇ 

PRATS DE LLUÇANÈS_ SETMANA DE LA 
SALUT. VISITA I ACTIVITAT A L’HORT 
comunitari, a les 3 de la tarda davant 
de la Residència.

 DIMARTS 28 DE MARÇ 

OLOST_ ACAPTE DE SANG, de 5 de la 
tarda a 9 del vespre, al Centre Cívic.

 DIMECRES 29 DE MARÇ 

PERAFITA_ XERRADA DELS DIMECRES 
amb el Bosquerol “Què és l’ecologia?”, 
a les 7 de la tarda a la Biblioteca.
Dijous 30 de març

AGENDA

 MARÇ 

OLOST_ EXPOSICIÓ “ARTIST&MONTS, 
TOT UN MÓN DE MATISOS, FORMES I 
COLORS” de Montse Cardona. EXPOSI-
CIÓ A L’ESPAI GUAITA “Collage del 8 de 
març”. De dilluns a dijous de 5 a 7 de la 
tarda a l’Espai Rocaguinarda.

 DIVENDRES 24 DE MARÇ 

OLOST_ PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL 
DIA DELS BEATLES de Ramon Breu, a 
les 6 de la tarda al Centre Cívic.

 DISSABTE 25 DE MARÇ 

SANT FELIU SASSERRA_ TEATRE FAMI-
LIAR “DE FAULA” amb Guilla Teatre, a 
2/4 de 6 de la tarda a l’Ateneu.

OLOST_ ACTIVITAT DEL CALENDARI 
2023: Sortida per conèixer els ocells 
del pantà de Reixach. A les 10 del matí.

PRATS DE LLUÇANÈS_ TEATRE MUSI-
CAL DE 4T D’ESO “No tot és fama”, a 
2/4 de 9 del vespre a la Sala Polivalent.

LLUÇÀ_ NIT D’ESTELS, observació del 
cel, com funciona l’univers i quina in-
fluència té a l’hort, amb Elena Sixto i 
Inés Dibarboure, a partir de les 4 de la 
tarda al Puig dels Eixuts.

PERAFITA_ INAUGURACIÓ DEL PARC 
DEL MIRADOR de ponent, a les 12 del 
migdia, al mirador.

 DIVENDRES 31 DE MARÇ 

SANT FELIU SASSERRA_ PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE “COSTA MOLT OBLIDAR. 
VIVÈNCIES DE LA GUERRA CIVIL ESPA-
NYOLA” a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Sant Pere Almató.

OLOST_ CLUB DE LECTURA La Clivella 
de Doris Lessing, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca.

PRATS DE LLUÇANÈS_ SETMANA DE LA 
SALUT. EDICIÓ ESPECIAL DEL BICIBÚS.

 DISSABTE 1 D’ABRIL 

SANT FELIU SASSERRA_ TEATRE MUSI-
CAL DE 4T D’ESO “No tot és fama”, a 2/4 
de 9 del vespre a l’Ateneu.

 DIUMENGE 2 D’ABRIL 

PRATS DE LLUÇANÈS_ PRESENTACIÓ 
DELS RECORREGUTS EQÜESTRES del 

Lluçanès: Camins medievals i Terra de 
bruixes i bandolers, durant tot el matí 
a Prats de Lluçanès.

SANT FELIU SASSERRA_ TEATRE MUSI-
CAL DE 4T D’ESO “No tot és fama”, a les 
5 de la tarda a l’Ateneu.

 DILLUNS 3 D’ABRIL 

PRATS DE LLUÇANÈS_ SETMANA DE LA 
SALUT. COM FER UN HORT SENSE AI-
GUA?, a les 4 de la tarda, davant de la 
Residència.

OLOST_ PRESENTACIÓ DEL CONTE PAZ, 
FUERZA Y ALEGRIA d’Erique Collado, a 
les 6 al Centre Cívic.

 DIMARTS 4 D’ABRIL 

PRATS DE LLUÇANÈS_ SETMANA DE LA 
SALUT. TALLER D’ALIMENTACIÓ SALU-
DABLE, a les 5 de la tarda a l’Espai So-
cial de la Gent Gran. ACTIVITAT “UN 
MOMENT, DEIXA’M SENTIR”, a les 5 de 
la tarda al Casal del Jovent.

 DIMECRES 5 D’ABRIL 

PERAFITA_ XERRADA DELS DIMECRES 
amb el Bosquerol “Plagues d’insectes 
als boscos”, a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca.

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.

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE_ 
Sira Turigas Vila, Ariadna 
Tremoleda i Gemma Gallorte.

DISSENY I EDICIÓ_ 
Pol Asensi Turigas - 
edicionslarella@gmail.com

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

EL TEMPS_ Pere Cors (Oristà), 
Marga Campos Masip (Sobremunt) 
i www.meteosona.com

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

DIPÒSIT LEGAL_ B-31.541-2001 

Amb la 
col·laboració de:

EQUIP

L’Agenda de LaRella!
Si vols que l’acte que organitzes hi aparegui, 
escriu un correu amb l’assumpte “Agenda” a:

comunicaciolarella@gmail.com

Escalfar el forn a 80-100º. 
Posar a dins la bossa per coure al 

forn el costelló de porc.
Afegir a dins la bossa les fulles de 

llorer, el branquilló de farigola i/o 
romaní, un rajolí d’oli d’OVE, els 
grans d’all i els grans de pebre. 

Coure el costelló al forn durant 
4-5 hores aproximadament, girant 
la bossa de tant en tant. 

Treure de la bossa el costelló. 
Disposar el costelló i tots els seus 

sucs dins d’una safata apte per forn.
Rostir al forn el costelló, a uns 

100-120º, fins que quedi ros per can-
tó i cantó. 

Salar amb sal de carbó el coste-
lló, afegir pebre mòlt i un rajolí d’oli 
d’OVE quan surti del forn. 

EL PRODUCTE
Des de 2006 el Grup d’Avinyó va 

INGREDIENTS

EL RECEPTARI de @Cookissim

Costelló de porc Ral d’Avinyó a 
baixa temperatura

 »600 gr de costelló de porc del 
Ral d’Avinyó
 »1 l de salmorra (100 gr de sal 
per 1 l d’aigua)
 »2 fulles de llorer
 »Branquilló de farigola i/o 
romaní 
 »Pebre negre en gra
 »Sal de carbó
 »Oli d’OVE
 »2 o 3 grans d’all
 »Bosses per coure al forn

Ralment una 
raça única

PAS A PAS
Banyar en salmorra el costelló de 

porc, com a mínim una hora. 
Assecar bé el costelló de porc. 

anar a la recerca d’un tipus de porc 
que tornés aquell sabor d’abans. 
Aquella textura melosa que es desfà 
a la primera mossegada i és tan difí-
cil de trobar. Per aquest motiu, van 
recuperar una raça rústica de porc, 
poc coneguda al nostre país, però 
molt apreciada en altres.// STV



DIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈSDIRECTORI D’EMPRESES DEL LLUÇANÈS

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

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

9_ALIMENTACIÓ: carnisseries, superme-
cats, menjar per emportar, peixeteries, forns 
de pa i formatgeries.
10_BELLESA: estètica, perruqueria.
11_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: auto-es-
cola, funerària, quiosc, taxi, tintoreria, neteja 
i fotografia. 

2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIA

COMBUSTIBLE

JARDINERIAAGROPECUÀRIA

TREBALLS FORESTALS ETÒLEG

1_ASSESSORAMENT

GESTORIA · ADVOCATS
ASSEGURANCES

3_INFORMÀTICA



FUSTES · MOBLES

7_SALUT  

FARMÀCIA
ÒPTICA

DENTISTESTRACTAMENTS DIETÈTICA

4_MECÀNICS

5_OBRES
GRUES, EXCAVACIÓ I GRAVES

6_ESCURA-XEMENEIES

CONSTRUCTORS I PINTORS

E. RENOVABLE

DISSENY



8_RESTAURANTS·BARS·HOSTALS

9_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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NOU AL DIRECTORI!

EL TROBARÀS A LA SECCIÓ 7,  
a l’espai de Salut

11_ALTRES SERVEIS
AUTO ESCOLA FUNERÀRIA TINTORERIA

10_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

NETEJAFOTOGRAFIA RESIDÈNCIA

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

24 dv OLOST PORTAL DE QUERALT

25 ds F. YLLA-CATALÀ - VIC YLLA-CATALÀ

26 dg F. TANYÀ - VIC TANYÀ

27 dl ST. BARTOMEU EURAS

28 dt OLOST ALIBERCH

29 dc PRATS BARNOLAS

30 dj ST. BARTOMEU TERRICABRAS

31 dv OLOST FARGAS

1 ds F. ARUMÍ - VIC ARUMÍ

2 dg F. URGELL - VIC URGELL

3 dl ST. BARTOMEU TANYÀ

4 dt OLOST VILAPLANA

5 dc PRATS AUSA

6 dj ST. BARTOMEU ATLÀNTIDA

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

 »CUIDANT DE GRANGES de tru-
ges a Olost. Enviar curriculum a 
mpuigsl@mpuigsl.com. T.: 608 
13 03 22 (R542/01)

 »ARQUITECTE MUNICIPAL a 
l’Ajuntament de Sant Bartomeu 
del Grau. (CIDO R545/02)

 »OPERARI DE SERVEIS, pla local 
d’ocupació de Sant Feliu Sas-
serra. (CIDO R545/03)

 »Noia busca feina per netejar cases, 
pisos, locals, oficines. També per cui-
dar persones grans o nens.  Dispo-
nibilitat immediata. T.: 602 53 11 36 
(R544/01)

 »Noia de 40 anys s’ofereix per acom-
panyament, passeig extern i suport 
en les activitats de la vida diària en 
persones depenents. T.: 619 11 01 
39 (R543/02) 

 »Noia nativa d’anglès s’ofereix per ser-

vei de canguratge (en anglès o no) 
pel Lluçanès. També m’ofereixo a fer 
classes de repàs a primària o primers 
cursos d’ESO. Tinc flexibilitat horària 
i molta experiència treballant amb in-
fants. T.: 722 26 03 84 (R542/02)

 »Noia busca feina per netejar cases, 
pisos o cuidar persones grans i nens. 
Disponibilitat immediata. T.: 602 53 
11 36 (R543/01)

 »Noia s’ofereix per cuidar gent gran 

o nens. Amb experiència en els dos 
sectors. T.: 608 48 84 54 (R544/02)

 »Noi jove busca feina a granja del 
que sigui. Disposo d’habitatge per la 
zona i vehicle propi. T.: 600 85 50 45 
(R544/03)

 »Auxiliar d’infermeria en geriatria, amb 
experiència, s’ofereix a tenir cura de 
persones dependents i de les tasques 
de la casa. Disposo de vehicle propi. 
Mercè. T.: 649 45 54 06 (R545/01)
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 » CALEFACCIÓ de llenya i carbó per un 
habitatge de 100 mts. T.: 662 51 90 73 
(R544/05)

 » ESTOIG de pintura acrílica per pintar 
quadres, per 30 euros T.: 662 003 299 
(R544/07)

 » EUGA ideal per anar a passeig amb ca-
nalla. Preu a convenir. T.: 699 92 28 46 
(R545/04)

 » BICICLETA DE TRIAL per nens entre 6 i 9 
anys. Entre eixos fa uns 90cm. T.: 660 59 
36 82 (R545/06)

 » MOSQUITERES GRAN I PETITES, per fi-
nestres i portes. Preu a convenir. T.: 647 
56 51 18 (R543/03)

 » MÀQUINA TALLAFILS INDUSTRIAL  i au-

EL TEMPS 

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 8 al 21 de març

ENCANTS

ES VEN

 » EMBALADORA John Deere 550. T.: 636 
33 36 30 (R543/06)

 » PAVOS REALS. T.: 93 853 00 14 (R543/07)

 » 4 SITGES DE PINSO de fibra. Gàbies de 
conills de difents tipus, seminoves. Em-
baladora de bales petites amb filferro, 
John Deere. Un estallador de llenya pel 
tractor, nou. I un remolc amb bolquet de 
4000 kg, amb papers. T.: 686 46 22 02 
(R543/08)

 » PAVOS REALS, dues parelles i dos de 
sols. T.: 609 81 20 22 (R544/06)

 » BALES DE BLAT rodones. T:.636 33 36 
30 (R543/05)

 » MOBLE DE CUINA PER CAMPING ple-
gable d’alumini, marca BEAVER, en bon 
estat i amb bossa de transport. Té dues 
taules de treball laterals i dos en verti-
cal al mig, per posar els fogons de cui-
nar en la superior, amb paravents. Porta 
una amplia fresquera amb dos prestat-
ges tancada amb cremallera. Es com la 
MIDLAND (veure imatge a Google). Pes 9 
kg. A Olost. Preu 65 €. T.: 686 38 54 52 
(R545/07)

 » KIA FRONTIER K2500. 166.200 km. Ide-
al per Jardiner/ Venda de llenya/cons-
tructor. Cabina 3 places i caixa basculant 
hidràulica. ITV i revisions al dia. 6.500€. 
Manel. T.: 626 45 03 34 (R543/04)

 » CADIRA GIRATÒRIA per banyera quasi 
nova. Molt bé de preu. T.: 610 69 14 37 
(R543/09)

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

8 19.4 0.0 0.0 18.1 2.0 0.0 17.6 4.9 0.0 19.8 -1.2 0.0 17.5 3.1 0.0
9 18.3 6.6 0.0 16.5 7.2 0.0 15.9 8.1 0.4 19.2 7.7 0.0 16.0 8.4 0.0

10 22.2 1.1 0.0 20.3 2.1 0.0 20.1 4.4 0.0 22.0 1.5 0.0 20.2 5.0 0.0
11 23.7 2.5 0.0 22.8 3.2 0.0 21.6 6.8 0.0 25.5 2.2 0.0 23.4 7.3 0.0
12 23.4 4.5 0.2 21.8 4.9 0.0 21.1 7.8 0.0 23.8 3.7 0.0 22.1 8.0 0.0
13 25.1 5.2 0.0 23.7 6.5 0.0 23.2 9.1 0.0 25.6 6.0 0.0 23.0 9.0 0.0
14 19.1 1.6 0.0 16.8 1.7 0.0 16.7 4.9 0.0 21.8 2.2 0.0 17.9 5.2 0.0
15 18.5 -1.3 0.0 17.4 -0.2 0.0 16.8 2.8 0.0 19.1 -2.8 0.0 17.8 2.5 0.0
16 20.9 0.5 0.0 20.4 1.8 0.0 19.4 4.7 0.0 21.6 -1.8 0.0 19.7 5.4 0.0
17 18.7 -0.2 0.0 17.7 0.8 0.0 17.2 4.5 0.0 19.7 -1.6 0.0 18.2 5.7 0.0
18 17.0 1.3 0.0 15.7 2.4 0.0 14.8 4.2 0.0 17.4 -0.3 0.0 15.3 4.0 0.0
19 18.2 5.7 1.6 16.9 5.2 2.8 16.7 6.3 5.2 18.1 6.4 3.0 16.9 5.9 8.3
20 19.3 1.2 0.2 18.4 1.2 0.0 17.8 5.8 0.2 20.2 2.1 0.0 18.0 5.0 0.0
21 20.1 4.3 0.0 19.0 4.0 0.0 18.3 4.6 0.0 21.2 1.7 0.0 18.7 4.2 0.0

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 13 de març 25.6

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

ORISTÀ_ 15 de març -2.8

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 2.0

PRATS 2.8

SANT BOI 5.8

ORISTÀ 3.0

SOBREMUNT 8.3

Comença la primavera a la vall del Sorreigs.// F: @AUBRACSDELSORREIGLes boires de la plana de Vic des de Sant Bartomeu del Grau, ahir.// F: EMILI VILAMALA

 »  PIS A VIC, zona tranquil·la, de 80m2 i 
plaça de pàrquing. Dues habitacions. T.: 
626 49 17 54 (R543/10)

 » NOI de Sant Cugat del Vallès amb una 
oferta de feina indefinida al Lluçanès 
busca habitació. Puc pagar avança-
ments i fiança. Diego. T.: 600 85 50 45 
(R543/11) 

ES LLOGA

ES BUSCA

tomàtica i una Overlock industrial en bo-
nes condicions. Bé de preu. T.: 600 81 
58 85 (R545/05)



Si tu t’hi has fixat, els altres també!
comunicaciolarella@gmail.com · 621 27 64 29

Si tu t’hi has fixat, els altres també!
comunicaciolarella@gmail.com · 621 27 64 29

PUBLICITAT


