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Mapa del Patrimoni cultural d’Olost I

Mapa del Patrimoni cultural d’Olost II: contingut

Pedra de Toc

El passat mes de gener, l’Ofi cina de Patrimoni Cultural de la Dipu-
tació de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament el Mapa del Patrimoni 
cultural d’Olost. Aquest mapa, que és en format CD, forma part dels 
resultats del Programa d’Estudis i Projectes de  l’Ofi cina de Pa-
trimoni cultural. Va 
ser realitzat durant 
l’any 2008 per Jor-
di Compte Figueras, 
llicenciat en Huma-
nitats, i Marta Homs 
Caralt, llicenciada en 
Història.
 L’objectiu del 
Mapa del Patrimoni 
és la recopilació de 
tots el béns culturals 
i naturals d’Olost i 
de Santa Creu. Tres 
quartes parts del total 
de béns inventariats 
són edifi cis. Després 
hi trobem els objec-
tes, els documents, 
les festes i, fi nalment, 
els paratges naturals. 
 La presenta-
ció en CD ens permet 
visualitzar i localitzar 
aquests elements so-
bre un mapa del ter-
me municipal. Tam-
bé hi podem trobar 
una galeria de fotos, 
la memòria del mapa, 
un apartat sobre legislació amb un índex analític on es recullen les 
lleis i els decrets que fan referència al patrimoni cultural català, i 
moltres altres dades interessants.
 El Mapa del Patrimoni Cultural d’Olost es pot consultar a les 
ofi cines de l’Ajuntament o bé a la Biblioteca, on se n’ha instal·lat 
una versió pública. Ara bé, d’aquí a no gaire temps es podrà consul-
tar des de casa a través de la pàgina web de Patrimoni Cultural de 
Catalunya, que actualment està en construcció, o des de la mateixa 
pàgina web de l’Ajuntament.
(continua a la pàgina 3)   

El Mapa del Patrimoni Cultural 
d’Olost conté inventariats 191 ele-
ments  culturals i naturals d’Olost 
i de Santa Creu. Estan classfi cats 
en fi txes que  defi neixen els béns 
segons el seu àmbit, la tipolo-
gia, la denominació, la titulari-
tat, l’època a la qual pertanyen, 
l’estil. També es fa una descripció 
i una ressenya històrica de cada 
element, així com la valoració de 
l’estat de conservació.
 De la gran quantitat d’e-
di fi cis inventariats (tres quartes 
parts del total), la majoria són 
de titularitat privada, com, per 
exemple, l’església de Santa Ma-
ria d’Olost i la de Santa Creu 
de Jutglar, els masos (algun dels 
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Ajuntament d’Olost: 
Horari d’atenció al públic de 8 a 14h i de 16 a 19h. 

Serveis Socials:
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14h. 
t.social.consorci@llucanes.cat
Servei d’inserció laboral: 
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dilluns de 9 a 14h. ocupacio.
llusanes@diba.es
Joventut. Punt inquiet: 
Pl. Major, 1. 93 888 04 12. Dijous de 14h30’ a 19h
joventut.consorci@llucanes.cat 
Biblioteca:
C/Escoles,4. 93 888 04 78. Horari d’hivern: De 5 a 8 tar-
da.  bibliolost@yahoo.com 
Programa Activa’t!:
Ctra. Gironella,5 – Tel. 639 223 641 i 93 888 02 11. 
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 18h. 
martigp@diba.cat 
Ambulatori:
C/Girona,1–Tel.938880408. Dilluns/ dijous de 9 a 12h. 
Dimarts/ divendres de 12h30’ - 13h30’. Dimecres de 16h 
a 20h. URGÈNCIES: Tel.938560500.  
www.gencat.net/ics 
Escola Bressol Estel:
C/Raval del mig, 15 – Tel.  93 888 05 53. 
estel.olost@gmail.com
CEIP Terra Nostra:
Av. de l’esport, 1 – Tel. 93 888 09 41.  
a8022495@xtec.cat
Recollida d’andròmines i deixalleria mòbil:
La recollida d’andròmines serà els mesos parells i pel 
matí. La deixalleria mòbil els mesos imparells de 9 a 13h i 
de 15 a 19h. Informació al Tel. 93 888 02 11.
tramitolost@diba.cat
Servei de Bibliobús Tagamanent:
Tel. 609 196 431. El servei és sempre en dilluns cada 15 
dies i de 16 a 19h. b.tagamanent@diba.cat 

Agenda: no t’ho perdis!

El consum solidari

El comerç just és aquella 
forma de comerç que con-
sidera que l’alimentació 
és un dret abans que una 
mercaderia i que lluita per-
què cada país pugui deci-
dir les pròpies polítiques i 
estratègies de producció, 
especialment els països 
del sud. El seu ideari es 
basa en el diàleg, la trans-
parència i el respecte i la 
vetlla pels drets laborals 
dels productors i treballa-
dors marginats. Els princi-
pals productes de comerç 
just que podem trobar són 
productes agrícoles com 
el té, la xocolata, el sucre i 
el cafè. També podem tro-
bar productes d’artesania 
de diferents països. Podeu 
trobar més informació a 
www.xarxaconsum.net o a 
www.alternativa3.com .  

Recollint fulles
Recollint fulles amb pala
és com fer-ho amb cullera,
i les saques farcides
de fulles són lleugeres.
com globus. Tot el dia
me’l passo fressejant, 
com els conills i els cérvols 
quan se’n van.
Però el munts que recullo
m’esquiven l’abraçada, 
se m’escolen pels braços
i per la cara.
Carrego i descarrego
un cop i un altre cop
fi ns que el cobert n’és ple;
i ¿que em queda, llavors?
Pel que fa el pes, no res;
i com que el contacte 
amb la terra les musteix,
quasi  gens de color.
Gairebé no res d’útil. 
però aplegar és aplegar,
i ¿qui gosarà dir
quan cal deixar-ho estar?

Robert Frost ( 1874-1963)
Gebre i sol
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Diumenge, 1 de març
- Carnestoltes a Olost. A la Plaça Major, a les 5 de la tarda. Animació amb el 

grup Pepsicolen. Al fi nal de l’espectacle, concurs de disfresses.

Dimecres, 4 de març
- Xerrada sobre les energies renovables. A l’escola, a les 11 h del matí. Dirigida 

als alumnes de CM i CS. A càrrec de Laura Megías, tècnica del Consor-
ci.

Diumenge, 8 de març
- 1a Cursa de Muntanya Via Fora. Prova puntuable per a la lliga catalana de 

curses de muntanya. Inscripcions fi ns el 5 de març. 

- Festa de Carnestoltes al Casal. Berenar per a tots els assistents i sessió de 
ball amb Dani. Al Casal, a les 5 de la tarda.

Dimecres, 11 de març
- Sortida a Sant Benet de Bages. Per a tots els alumnes de l’escola Terra Nos-

tra.

Diumenge, 15 de març
- Cinema a Olost: Amarcord (1973), del director Federico Fellini. Al Casal, a 

les 5 de la tarda.

Dijous, 19 de març
- Inici del Taller de prevenció de la patologia musculoesquelètica. Dirigit als mes-

tres de l’escola i a la resta de professionals de les escoles del Lluçanès. 

Dijous, 26 de març
- Tertúlia del Club de Lectura, amb la novel·la El gos de Tarracota, d’Andrea 

Camilleri. A la Biblioteca, a les 5 de la tarda.

Dissabte, 28 de març
- La calçotada del Casal d’Avis. Un bon dinar amb botifarra, carns i, com no 

podia ser d’una altra manera, una bona quantitat de calçots.

Esports
Futbol: Organitza FC OLOST (Contacte: 618 705 257).

Equip Benjamí: Camp Municipal  
  • 14/03/09 a les 11.30 h: FC OLOST – FC CALLDETENES.
  • 21/03/09 a les 11.30 h:  FC OLOST – CF FOLGUEROLES.

Equip 3a Regional: Camp Municipal 
  • 15/03/09 a les 16 h: FC OLOST – FC SANT JULIA.
  • 29/03/09 a les 16.15 h: FC OLOST – UE TONA.

Futbol Sala: Pavelló Poliesportiu
  • 07/03/09 a les 21.30 h: FS OLOST – CAFÉ DEL MIG.
  • 07/03/09 a les 22.30 h: OLOST DAMM – BACAYCAS.
  • 14/03/09 a les 21.30 h: FS OLOST – FC MANLLEU.
  • 14/03/09 a les 22.30 h: OLOST DAMM – PROEVOLUTION.
  • 21/03/09 a les 21.30 h: FS OLOST – BACAYCAS.
  • 21/03/09 a les 22.30 h: OLOST DAMM – SIAF.
  • 28/03/09 a les 21.30 h: FS OLOST – PROEVOLUTION.
  • 28/03/09 a les 22.30 h: OLOST DAMM – LA VIOLETA 157.

Hoquei: Pavelló Poliesportiu
  • 01/03/09 a les 17.30 h: CP LLUÇANES – CH ARENYS DE MAR.
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quals es troba documentat ja al segle XI), les es-
glésies romàniques de Sant Gil de la Vila, Sant 
Andreu de Tresserres i Santa Magdalena de la 
Tria. També són de titularitat privada els molins 
fariners del segle XVIII que hi ha al nostre mu-
nicipi. 
 El Mapa classifi ca els carrers Ripoll i Ber-
ga com a conjunts arquitectònics, així com els 
nuclis urbans de Santa Creu i d’Olost, d’origen 
modern. 
 A més a més dels edifi cis, trobem, en 
menor quantitat, objectes, col·leccions i ele-
ments urbans. En total, sumen 19 elements. 
N’hi podem trobar de tan actuals com la gra-
nota o els gegants, i d’altres com la Medalla de 
Pitral, l’existència dels quals és poc coneguda.
El patrimoni documental que tenim a Olost i 
Santa Creu es conserva principalment a l’Arxiu 
Municipal i a l’Arxiu Parroquial, però també en 
d’altres arxius privats. Entre aquests, hi podem 
trobar dos arxius d’ imatges i un fons biblio-
gràfi c. 
 Pel que fa al patrimoni no-material, 
s’han inventariat 17 elements, classifi cats en 
manifestacions festives (com les Fires o el Co-
rrefoc), tradició oral (o sigui, llegendes sobre 
Olost), música i dansa (com el ball dels Aran-
yons) i costumari (com la Sagrada Família). 
Finalment, s’han  detectat uns pocs elements 
que pertanyen a l’àmbit del patrimoni natural: 
es tracta de quatre zones d’interès natural, amb 
balmes, gorgs i basses.



L’ajuntament d’Olost té per objectiu fer arribar aigua de la xarxa pública a totes les masies del 
municipi. Aquest projecte, que ara mateix és sobre la taula, preveu fer arribar l’aigua a les masies 
del nord i el llevant, i està pressupostat en 510.000 €. La fi nalització del projecte representarà que 
l’aigua arribi a pràcticament el 100% de les masies. Es preveu que al llarg del primer semestre del 
2009 l’aigua arribi a 6 masies del nord. Això suposa un cost de prop del 90% del total de l’obra. 
Posteriorment començarà la segona part del projecte, per fer arribar l’aigua de xarxa a les masies de 
llevant. L’Ajuntament aposta per aquest projecte amb l’objectiu que els veïns que viuen a pagès tin-
guin les mateixes condicions que la resta dels ciutadans. El projecte representa el seguiment d’una 
idea i de l’anterior projecte que va portar l’aigua a Santa Creu de Jutglar.

Olost fa arribar aigua de xarxa a diverses masies

El passat dia 25 de gener, a les 5 de la tarda, l’associació 
del Casal d’avis d’Olost va celebrar de nou la seva as-
semblea general, a la qual van assistir 60 persones. El 
punt principal de l’ordre del dia d’aquesta assemblea 
era renovar la meitat de la junta, tal com es fa cada 
dos anys, per donar compliment als seus estatuts. 
També es van presentar els resultats dels comptes 
del 2008 i els pressupostos del 2009.
 Després de fer les votacions d’aquest any, la 
Junta va quedar constituïda per les següents perso-
nes. Rosita Casals continua com a presidenta. Rosa 
Ruaix continua i passa de vocal a vicepresidenta. 
Avelina Riba també continua i passa de vicepresi-
denta a secretària. Francesc Reñé entra a la junta i 
ocupa el càrrec de tresorer. Maria Bruch, Aurora Ba-
llús, Andreu Soldevila i Dolors Marot continuen i es mantenen en el càrrec de vocal. Entren a la 
junta amb el càrrec de vocal Assumpció Font i Montserrat Ruaix. Carme Gimbert i Ramón Marsó 
no continuen a la junta.
 Després de l’assemblea, es va celebrar una bona torronada amb les taules parades amb coca, 
fuet, torrons i cava. 

Associació del Casal dels avis d’Olost
El Casal d’avis renova part de la junta

El Club Excursionista Via Fora fa un pas més per fer visible Olost en el mapa de Catalunya i orga-
nitza la 1a Cursa de Muntanya, una prova puntuable per a la lliga catalana de curses de muntanya. 
La Cursa es farà el proper diumenge dia 8 de març. La inscripció, que costa 13 €, es pot fer fi ns el 
proper 5 de març a través d’un ingrés al número de compte 2040 0130 04 0000216412 i enviant 
el comprovant del pagament per fax al número 93 888 05 52 o bé per correu electrònic a excur-
sionismeolost@hotmail.com , indicant el nom i equip al qual es pertany. La sortida serà a les 8.30 
del matí a la Plaça Major i l’arribada serà al Pavelló Municipal d’esports, on es disposarà de servei 
de dutxes. El recorregut té una longitud total de 15 km. Les categories són masculí i femení, i per 
edats: sènior (de 18 a 39 anys), veterà (de 40 a 49 anys) i màster (de 50 en endavant). La classifi cació, 
les puntuacions i el reglament són les que estableix la Lliga Catalana de Curses de Muntanya.
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Club Excursionista Via Fora
El Via Fora organitza la 1a Cursa de muntanya

La Galeria d’Art Bells Marcs de Vic va  acollir el passat mes 
de febrer  una exposició de quadres de la pintora Conxita Co-
mas. L’exposició constava de vint-i-quatre quadres realitzats 
amb la tècnica de la pintura a l’oli, i que tenien com a tema 
central el paisatge rural i urbà. Un viatge pels colors fou el títol 
amb què l’autora volgué defi nir el conjunt de l’obra que es 
podia veure a la Galeria d’Art: un viatge a través dels colors 
dels camins, boscos, carrers i places d’una terra reconeguda i 
plasmada amb la pintura a la tela.

Conxita Comas exposa les seves pintures a 
la sala Belles Arts de Vic

Quin és el teu perfi l professional? Sóc mestre.
Quines motivacions et van portar a acceptar la responsabilitat política de regidor munici-
pal? El repte personal de contribuir a fer possible una societat més cohesionada, millorar les condi-
cions de la ciutadania i a tirar endavant el compromís de les tres 
“p”: les persones, el poble i el país.
Quines àrees són directament responsabilitat teva? L’alcalde 
té responsabilitat en totes les àrees. Tot i així, exerceixo respon-
sabilitats més directes sobre educació i recursos humans.
Quin és el tema més important que ara mateix afecta la teva 
àrea? Com el penses solucionar? Una aposta decidida per-
què l’educació i la formació ultrapassin les parets de l’escola. 
L’educació ha de ser l’eix vertebrador de les diferents activitats 
que es porten a terme a Olost i Santa Creu. Com més forma-
ció, més capacitat d’emancipació personal i col·lectiva. Per altra 
banda, un poble que aposti per a l’educació segur que és capaç 
d’afrontar els reptes socials i econòmics.

Entrevista a l’alcalde Josep Maria Freixanet

El Consorci del Lluçanès ha posat en marxa el  “Switch”,  un projecte de promoció econòmica que 
té per objectiu dinamitzar el mercat de treball i incidir de manera positiva en la situació econòmica 
del territori. El projecte Switch, que té una durada d’un any, aposta per la formació de la població 
en situació d’atur i per l’anivellament entre l’oferta i la demanda. Aquest projecte es portarà a ter-
me  amb  la col·laboració i el treball conjunt de set comarques (la Segarra, el Bages, l’Anoia, l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Lluçanès), que compartiran problemàtiques i buscaran com 
plantejar solucions conjuntament. 
El pressupost total de Switch és de 718.800 € i està cofi nançat per la Generalitat de Catalunya i el 
Fons Social Europeu. Els consells comarcals de les set comarques benefi ciàries aporten gairebé 
180.000 € restants. 

Consorci del Lluçanès
Projecte de Promoció Econòmica Switch

Una de les funcions de la Diputació de Barce-
lona és donar suport als municipis en aque-
lles qüestions que, per diverses raons, és di-
fícil atendre des dels ajuntaments. Per això 
s’ha creat un conveni que té per objectiu di-
namitzar els serveis esportius als municipis 
del Lluçanès durant el període 2008-2011. 
La Diputació fi nancia durant 4 anys una part 
d’aquest programa i la resta es fi nança amb els 
recursos dels ajuntaments (cada ajuntament 
en paga una part proporcional al nombre 
d’habitants). El projecte farà possible poder 
contractar un tècnic especialitzat en esports, 
que s’ocuparà de dinamitzar les activitats es-
portives a cada poble.

El Lluçanès tindrà un servei de dinamització de l’esport 
per als municipisEls mossos d’esquadra han fet arribar una circular als ajuntaments informant que en els últims 

temps s’han detectat estafes comeses per “suposats” instal·ladors de gas. Els estafadors es fan passar 
per instal·ladors i s’adrecen al domicili amb l’excusa de fer una revisió rutinària. Fan reparacions, 
en molts casos innecessàries, i a preus exorbitants. Les víctimes principals d’aquests estafadors són 
persones grans que viuen soles. Si ja heu patit aquesta estafa, és molt important que feu la denúncia 
per posar-ho en coneixement de la policia. 

Aquí teniu unes quantes coses que cal tenir en compte pel que fa a la revisió del BUTÀ:

- No hi ha revisions per sorpresa. Sempre hi ha avís previ.
- La revisió és cada 5 anys i s’avisa per carta.
- El preu oscil·la entre 49 i 66 € i s’abona a l’instal·lador.
- Demaneu sempre la factura, i no signeu ni pagueu res si 

teniu dubtes.
- Quedeu-vos les peces canviades per si heu de fer una 

reclamació.
- Només caduquen les gomes, i porten la data de caduci-

tat impresa.
- Pregunteu el cost del servei al principi. 
- L’instal·lador ha de portar aquest tipus de documentació.

Atenció! Estafes en les revisions del gas a domicili

Conxita Comas. La Riera. Pintura a l’oli, 
35x27 cm. Olost, 2009

La façana del casal

En llenguatge informàtic, el mot an-
glès bloc (o weblog) signifi ca ‘diari’. 
Un bloc d’internet és, doncs, un diari 
interactiu entre les persones que fan la 
pàgina web (anomenats “blocaires”) i 
els visitants, que poden opinar. Hi ha 
diverses classes de bloc: blocs perso-

La comunitat “blocaire” del Lluçanès

Classe de patinatge al Pavelló d’Olost, febrer 2009

Banner del Bloc de Cal  Ferrer 2009

Josep Maria Freixanet

La façana del casal

Banner del Bloc de Cal  Ferrer 2009

Classe de patinatge al Pavelló d’Olost, febrer 2009

CAL FERRER

nals, blocs professionals, blocs polítics... I també hi ha variants com el fotolog, el videolog, 
l’audioblog o l’edulog. Els blocs, un sistema de comunicació molt interessant, han esdevingut 
una nova forma de periodisme, paral·lel al periodisme tradicional.
Al Lluçanès, hi ha una gran quantitat de “blocaires”, que elaboren les seves pàgines personals, 
publiquen notícies, pengen fotos o comuniquen els seus gustos,  impressions o lectures. A 
Olost, tenim diversos blocs: el bloc de l’Anto de Cal Masoveria (per comunicar el que cregueu 
convenient o respondre als comentaris que s’hi fan), el bloc de Cal Ferrer (on s’expliquen de-
talladament les escalades, excursions i passejades organitzades pel Via Fora), el bloc del Centre 
(que comunica les festes i farres que s’hi fan), el bloc de la Gent Gran, el bloc de Josep Maria 
Freixenet, el bloc de l’escola Terra Nostra El Racó de l’Escriptor, i altres (suposo que no me 
n’oblido cap). A més a més, també podeu trobar al Facebook la “Comunitat d’Olost”, d’accés 
restringit, però des d’on pots  relacionar-te amb el veí sense moure’t de casa.  


