
La nit del 23 de juny, un any més, 
Olost va donar la benvinguda a 
l’estiu. I ho va fer amb una revet-
lla al passeig Montserrat, amb pe-
tards, una gran foguera i un sopar. 
Hi van passar més de 175 perso-
nes. Hi havia botifarres i coca, i un 
espectacle de música i foc a càr-
rec dels Cremats, organitzadors 
principals de la festa. Tot plegat va 
acabar amb el ball de La Portàtil 
FM.
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Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca
Aquest ha estat un mes plujós i amb temperatures superiors a les 
normals, però sense récords. La pluja ha estat de 71 l/m2, quan la 
mitjana en aquest mes és de 58 l/m2 i la temperatura mitjana, entre 
les màximes i les mínimes, ha estat de 20,3ºC, quan la mitjana en 
aquest mes és de 19,1ºC. Ha plogut 11 dies i la temperatura màxi-
ma en tot el mes ha estat de 34,4ºC.
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El pati blau

No t’ho perdis!
Si el proper 1 i 2 d’agost passeu per Luxemburg, hi trobareu Els 
Cremats d’Olost actuant a la XXII Edició de l’Aplec Internacional 
de la Sardana i Mostra de grups folklòrics. Una vintena dels seus 
membres viatjaran a la capital d’aquest país amb una vintena més 
d’entitats procedents de Catalunya, en un acte de germanor entre 
pobles. Els Cremats hi van com a convidats per fer un correfoc el 
dia 1, juntament amb els diables de Sant Joan Despí.

Cada dia són més els recursos interactius 
que  el servei sanitari ofereix als seus asse-
gurats. A banda de sol·licitar la targeta sa-
nitària, i escollir o canviar de metge des de 
casa per internet, també es poden programar 
visites. Per demanar hora al metge, a més de 
fer-ho per telèfon, també ho podeu fer a 
qualssevol hora per internet. Podeu progra-
mar la visita al metge, el pediatre, la infer-
mera, l’odontòleg i el treballador social dels 
centres gestionats per l’Institut Català de 
la Salut. També podeu consultar les visites 
que teniu pendents i anul·lar-les. Només cal 
anar al web de l’Institut Català de la Salut, a 
programació de visites (www.gencat.cat/ics/
usuaris/visites.htm) i introduir en el requa-
dre el codi d’identifi cació personal CIP de 
la vostra targeta sanitària, escollir el servei 
que voleu utilitzar. Seguidament us faran 
una proposta de visita que podeu acceptar 
o bé escollir-ne una altra vosaltres mateixos. 
A continuació, només cal confi rmar.

El servei sanitari i les noves 
tecnologies

Programar visites per internet 
Ja fa dies que s’ha posat 
en marxa la Borsa de Tre-
ball Jove del Lluçanès per 
a l’any 2009. Impulsada 
pel Punt Inquiet i el Servei 
d’Ocupació del Lluçanès, 
pretén agrupar totes les 
ofertes i demandes labo-
rals del Lluçanès durant els mesos d’estiu. Estan 
pensades principalment per als joves del territori. 
 Es poden posar en contacte amb no-
saltres tots els joves majors de 16 anys. Un cop 
apuntats a la Borsa, rebran assessorament en la 
preparació del currículum, tindran accés a totes 
les ofertes laborals i se’ls ajudarà a buscar feina. 
 La informació de les ofertes i deman-
des és facilitada pel Servei d’Ocupació del Llu-
çanès. Trobareu més informació a les pàgines 
web formacio.consorci@llucanes.cat, a joventut.
consorci@llucanes.cat i al telèfon 938880050.

JJ ffffff dididididi
La bossa

El segle XX

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’estiu: De 9 a 11h del matí.  
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. Di-
marts/ 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 

Revetlla de Sant Joan 2009

La nit del 23 de jun un an més
Benvinguda a l’estiu amb el foc de Sant Joan

Els cursos de natació
El dilluns 6 de juliol va comen-
çar una nova edició dels cursos 
de natació a les Piscines munici-
pals. Els cursos comencen a les 
15.30 de la tarda i es distribuei-
xen els nens en funció del nivell i 
de l’edat. El preu de la inscripció 
és de 40 euros. Els inscrits són 
uns 35 i han estat distribuïts en 4 
grups, l’últim dels quals, fi nalitza 
la classe a les 7 de la tarda.

Revetlla de Sant Joan 2009

Curset de natació 2009

Dissabte, 25 de juliol
- 2a Edició del Pagès de Ferro. A partir de les 3 de la tarda, al camp de futbol vell.
Diumenge, 26 de juliol
- Festa de fi nal de curs de l’AMPA de la Llar d’Infants. A les 6 de la tarda, a la Font Gran amb infl ables i berenar per 

a tothom.
Dissabte , 1 d’agost
- Solc d’Allà-Enllà. A les 6 de la tarda, hi haurà un taller de danses gregues. A partit de les 9, taverna d’Allà enllà, 

amb degustació de menjars i begudes dels països d’origen dels grups que participen. En aquest cas seran 
SAKAPATÚ de Xile-Perú i ASÍKIDES de Grècia.

Divendres, 7 d’agost
- Cinema a la fresca, amb la pel·lícula Indiana Jones i el regne de la Calavera de Cristall. A dos quarts d’11 de la nit, a la 

Plaça Major. Amb la col·laboració del Consorci de Municipis del Lluçanès. 
Dissabte, 8 d’agost 
- XII Caminada Nocturna. A les 10 de la nit, sortida des de la Plaça Major. A l’arribada, xocolatada de cal Fondista 

per a tothom. Inscripcions: mitja hora abans, a la Plaça. Preu: 4 euros .
Diumenge, 9 d’agost 
- 17a Edició de les 6 hores de natació. De les 6 de la tarda a les 12 de la nit, a les piscines municipals. Inscripcions per 

grups a les Piscines. A les 8 de la tarda, del mateix dia, tindrà lloc el partit de futbol de solteres i casades.
Dijous, 13 d’agost
- Rocòdrom multiaventura aquàtic. De 5a 7 de la tarda, a les Piscines municipals.
Del 13 al 16 d’agost
- Exposició de pintura a l’oli a càrrec de Conxita Comas. Al Casal.
Divendres, 14 d’agost
- Jocs gegants i infl ables. Al camp de futbol vell
- 3r Campionat de botifarra, 3r Torneig de Billar i 2n Torneig de petanca. A les 4 de la tarda, al Casal dels Avis d’Olost. 

Inscripcions el mateix dia.
- Finalització del període d’inscripció a la 2a Estada de tecnifi cació i iniciació d’hoquei sobre patins. Organitza: 

Club Patí Lluçanès i ajuntament d’Olost. Preu: 40 euros.
Diumenge, 16 d’agost
- Havaneres amb Els Cremats. A les 10 de la nit, a la Plaça Major. Amb cremat de rom a la mitja part.
- Presentació del  llibre de la Teresa Rivera “Caputxetes de tots colors”. A la font de la Casa Nova, a les 7 de la 

tarda. 
- Espectacle a càrrec de Les tirites voladores.  Espectacle per a totes les edats amb un grup de trapezistes. A les 5 de la 

tarda, a la Plaça Major. Després de l’espectacle es farà un taller de trapezi per a tothom que en vulgui aprendre 
una mica.

Pedra de Toc

Curset de natació 2009
La fotografi a és de principis dels anys 30, abans 
de l’inici de la Guerra Civil (1936-1939). Hi 
podem veure el grup de Teatre d’Olost, amb els 
vestits de l’obra Terra Baixa, que representaven en 
aquell moment. Aquesta va ser una de les obres del 
seu repertori, junt amb altres, com Terres enllà i 
Les joies de la Roser. Eren un grup amb una gran 
afi ció per l’escena i l’espectacle i en aquell moment 
tenien un director que a més a més era sastre a 
Olost mateix. Representaven obres al teatre de la 
Reforma. Hi venien gent del poble i de la resta del 
territori. A la Reforma era on també s’hi feien els 
balls i les festes. La guerra, com en moltes altres 
coses, ho va trencar tot.



Aprovat el conveni de col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona pel Pla d’infor-
mació i Vigilància complementària d’in-
cendis forestals per aquest any.

Aprovat el conveni amb el C. C. d’Oso-
na per obres de manteniment de camins. 
A Olost hi trobem el de Coll de l’Arç i el 
d’Olost a Sant Bartomeu. L’aportació del 
consell és del 75% del cost.

Anna Salvans, regidora delegada de l’À-
rea de serveis a la ciutadania, informa 
que l’Ajuntament establirà una campanya 
de recollida selectiva de matèria orgànica, 
amb contenidors específi cs, com es fa amb 
la resta de residus. Pretén avançar en la mi-
llora de la selecció dels residus i evitar el 
recàrrec que recaurà en aquells municipis 
que no ho facin.

Plens i decrets de govern

Quins serveis o usos creus que seria convenient situar a l’escola vella?
Josep Maria Freixanet, alcalde d’Olost:
La nostra opinió és que aquest edifi ci s’ha de convertir en el Centre Cívic d’Olost, amb espais per a 
biblioteca, mediateca, telecentre, associacionisme juvenil i d’entitats, sala d’assaig musical, aules de 
formació, de salut física... i, en aquest cas, fóra bo escoltar les aportacions de la gent d’Olost i de les 
entitats del nostre poble per encertar millor la decisió fi nal. 

Maria Sala:
L’edifi ci de l’escola vella és un dels llocs més 
polivalents que hi ha a tot el poble. S’hi poden 
realitzar moltes activitats a causa de la seva am-
plitud, és relativament nou, de fàcil accés i al 
centre del poble. L’activitat que sempre ha estat 
present és la de crear un centre de dia per a la 
gent gran, però ja té una altra ubicació assigna-
da. Per tant es podrien repartir algunes de les 
aules que hi ha, per a les diferents entitats del 
poble, ja que ara per ara n’hi ha moltes que no 
tenen on reunir-se o desar els seus utensilis, i 
més si el casal dels joves es destina a la creació 
del centre de dia. Per altra banda, crec que tam-
bé seria adient poder-hi fer una zona d’esbarjo 
apte per a totes les edats on poder passar tots 
aquells caps de setmana i estones mortes, és a 
dir, un espai lucratiu, que jo personalment ubicaria a l’antic pati de l’escola vella. Així doncs, seria molt 
adient que l’escola vella es destinés a serveis o a usos socials i culturals pel poble.

Espai de trobada

• Des de l’àrea de Cultura del Consorci 
del Lluçanès s’ha organitzat un concurs 
fotogràfi c amb el títol de “Lluçanès Te-
rritori Serè”. L’objectiu del concurs és 
recollir la millor fotografi a de cada muni-
cipi del Lluçanès per tal de publicar-la al 
calendari del Lluçanès 2010. Les fotogra-
fi es es poden presentar fi ns el dia 18 de 
setembre a les 12 del migdia al Consorci. 
Per més informació, podeu consultar les 
bases o bé posar-vos en contacte amb el 
Consorci del Lluçanès.
• La V Festa de les arts presenta el dia 17 i 
18 de juliol la construcció col·lectiva d’un 
observatori al carrer de les Alzines de Sant 
Feliu Sasserra. Els artistes de diferents in-
drets i el col·lectiu Safareig de Prats  inter-
vindran individualment en el treballs sobre 
la construcció d’aquest observatori de 4 m. de diàmetre i 3m d’alt. 
• El IV Campionat de bitlles catalanes va començar a Santa Eulàlia el passat dia 12 de juliol amb la 
participació de 10 o 12 equips. La resta del calendari és el següent: 19 de juliol a Perafi ta, 26 de juliol a 
Prats, 1 d’agost a Alpens, 23 d’agost a Olost i 15 de setembre  a la Torre. Aquest any participen equips 
d’Alpens, Perafi ta, Olost, Sobremunt, Santa Eulàlia i la Torre, amb un total de 70 -80 inscrits.

El portal d’Olost

Els Monestirs de Meteora estan localitzats al nord de Grècia, a la plana de Tesalia i a les 
proximitats de la ciutat de Kalambaka. Estan classifi cats com a Patrimoni de la Humanitat 
per la Unesco des de l’any 1988 i són construccions que estan enfi lades al capdamunt 
d’impressionants masses rocoses grises, tallades per l’erosió i anomenades Meteora. Van 
ser construïts el segle XIV per un grup de monjos cristians-ortodoxos, que anteriorment 
es refugiaven en coves per estar aïllats 
dels atacs dels turcs i els albanesos. 
Hi ha un total de 24 monestirs, però 
actualment només en funcionen 6. 
Els edifi cis estan penjats de les ro-
ques, que fàcilment recorden a les de 
Montserrat, i la vista des de tots ells 
és increïble, així com també resulta 
increïble com els van poder construïr. 
Com a anècdota, advertir que no 
deixen entrar a les dones amb panta-
lons, ni llargs ni curts, però si porteu 
faldilla, no importa la mida, no hi ha 
cap problema. Tot i així, a l’entrada de 
cada monestir, deixen una espècie de 
“pareos” i túniques.

Paisatges i persones: Meteora per Maribel Giró 

Els projectes del municipi

Anna Salvans, regidora de serveis a la ciu-
tadania, informa que ha fi nalitzat el diag-
nòstic sobre participació ciutadana i que la 
Diputació de Barcelona donarà fi nançament 
per fer un seguit de sessions de treball amb 
les entitats del municipi.

Òscar Pitarch, regidor adjunt d’esports, 
informa que l’última setmana d’agost tindrà 
lloc un campus d’activitats esportives, amb 
2-3 monitors i durant tot el dia.

Jordi Sala, regidor adjunt de l’Àrea d’ur-
banisme i habitatge, informa que ha tingut 
una reunió amb els veïns del carrer Berga 
afectats per les obres de l’empresa AVIGIL i 
s’ha decidit que l’Ajuntament tapi el pati amb 
terres per evitar danys als immobles que hi 
limiten. Els veïns poden posar les reclamaci-
ons per via judicial per les molèsties ocasio-
nades, si així ho volen. 

• Els mesos de maig i juny d’aquest any, el 
programa Activa’t! de l’ajuntament d’Olost 
ha portat dues conferències a Santa Creu de 
Jutglar a càrrec de tècnics de la Universitat de 
Vic, amb temes d’interès, especialment per a 
la gent gran. Com és habitual, la seva gent ha 
respost molt bé: hi han assistit 25 persones en 
cada xerrada. Esperem tornar-hi!

• A mitjan juny, el grup de gimnàstica dels ma-
tins de l’associació del casal dels avis d’Olost 
va fer la seva excursió sorpresa per acabar el 
curs, com ja acostuma a fer des de fa uns anys. 
En aquest cas, i junt amb grups de Perafi ta, 
Sant Bartomeu i Sant Quirze, van visitar la 
Vall d’en Bas i van acabar amb un bon dinar 
a Setcases.

• El Bibliobús Tagamanent estarà de vacances 
des del dia 20 de juliol fi ns el 23 d’agost.

El safareig

Com era la botiga de Cal Vilamala ?
Era una botiga antiga:,llarga i estreta. El Taulell 
era llarg, de fusta i marbre. Prestatges al darrera 
amb les llaunes i les caixes de la fruita i  verdura 
a baix , a terra. La farmàcia era la banda esque-
rra, allà es preparaven les fórmules que pres-
crivia el metge, altres fórmules com el fosfat de 
calci, la medicina del ú i del dos pel mareig ja 
les feia l’avi.  

Quins productes es venien a cal Vilamala?
De tot veníem: comestibles, carburo, carbó, 
cera, espardenyes de tota classe, bacallà tou, te-
rrissa, vi, oli, fruita i verdura. Matàvem el porc 
a les cinc del matí, un cop a la setmana i esto-
vàvem llegum. 

La gent venia a comprar cada dia o venia uns dies senyalats de la setmana?
Venien cada dia. El migdia de 12 a 1 despatxava olives, formatge ratllat i la pasta per l’olla. El dissabte a 
les 4 de la  tarda era el dia mes fort de la setmana. 

A quin any vau deixar de ser botiguers?
Quan va néixer la Núria, l’any 1979.Vam treballar  a la botiga durant 35 anys. 
El que més greu em va saber de tancar la botiga fou el fet d’haver  de deixar els clients.

Tens un moment?
Entrevista amb Rosa Muns i Santi Vilamala

Magda Abad recomana                    
El jardinero fi el

La pel·lícula El jardinero fi el m’ha semblat ex-
traordinària. Investiga la rapacitat de les grans 
corporacions, l’abús que sofreixen els pobles 
africans, la corrupció governamental i, per sota 
de tot això, hi ha una irresistible història d’amor. 
Per a mi, el cor de la història és la relació entre 
Justin i Tessa. En altres paraules: la història d’un 
home que manca 
d’opinions políti-
ques, que desco-
breix qui era real-
ment la dona que 
estimava després 
que ella mori i que 
decideix lliurar la 
seva vida a continu-
ar el que feia, apro-
pant-se encara més 
a ella en la mort que 
en la vida.

MeteoraMetMetMMetMetMetMetMeM eoreoreoreoreoreororaaaaa

Edifi ci de l’escola vella. 

Cal Vilamala

Portada del DVD de la pel:lícula.  

Olost

Portada del DVD de la pel:lícula. 


