
El passat 15 d’agost, el dia de la Festa Major, vam tenir el privilegi de 
poder estrenar gegants. Els nous Perot i Mercè van sortir a la plaça 
per primera vegada, després que el 27 de juliol els tallers Saranda-
ca, de Granollers, acabessin l’encàrrec que els havia fet el municipi 
d’Olost. Aquests nous gegants són exactament iguals que els vells, 
amb una sola excepció, però molt important per a qualsevol gegan-
ter: pesen la meitat que els anteriors.
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Al juliol, beure, suar i la fresca buscar
Aquest mes cal dividir-lo en dos. La primera quinzena va ser molt 
plujosa i vam tenir dies fresquets. La segona quinzena ha estat seca 
i de rigorós estiu. Han caigut 61 l/m2, una quantitat molt normal, 
i la temperatura mitjana ha estat de 22,4 ºC, que també és força 
normal. De tota manera, ha fet molt de vent: hem tingut sis dies 
amb cops de vent que superaven els 50 km/h, la qual cosa és molt 
habitual a l’hivern (amb la tramuntana) però no a ple estiu.
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El pati blau

No t’ho perdis!
Un cop acabada la festa major d’Olost, es posarà en marxa d’aquí 
a dues setmanes l’altra festa major del nostre municipi, la de Santa 
Creu de Jutglar. El tret de sortida serà dijous dia 10 de setembre, 
amb una sessió de cinema a la nit. El dia 11 tindrà lloc el dinar 
popular, amb bingo i ball a la tarda. El dia 12 hi haurà la caminada 
popular al matí, i espectacle infantil i ball a la tarda. El dia 13 al 
matí, ofi ci solemne amb la coral Noves Veus i després sardanes; a 
la tarda hi haurà ball. Finalment, el dia 14, missa solemne al matí i 
ball a la tarda. Per a més informació, podeu consultar l’agenda de 
la pàgina 6.

La iniciativa d’un grup de pares i mares 
convençuts que Olost havia que comptar 
amb un lloc on els més menuts poguessin 
començar a iniciar-se en el món educatiu, 
va ser determinant per impulsar la creació 
de la Llar d’infants Estel. Anys més tard, i 
després de contínues reivindicacions, la llar 
d’infants es municipalitzà i passà a ser un 
servei més que oferia l’ajuntament als veïns 
del municipi. Aquest servei s’ha estat actu-
alitzant any rere any fi ns arribar a la situa-
ció actual: ara podem acollir infants a partir 
del 6 mesos fi ns als 3 anys i oferir servei de 
menjador.  
 La tasca diària que desenvolupen les 
mestres a la llar d’infants va molt més enllà 
de ser el lloc on els pares poden deixar els 
seus fi lls per anar a treballar… Aquesta no 
és la tasca de la llar d’infants. La seva funció 
és facilitar el primer contacte que els nens 
tenen amb el món educatiu, on aprenen els 
hàbits, a relacionar-se els uns amb els altres, 
i on adquireixen una sèrie de valors en una 
etapa tan vital per al desenvolupament psi-
comotriu i emocional dels nens i nenes com 
és la dels 0 a 3 anys. Des de la llar d’infants 
també es treballa el pas dels infants a l’es-
cola, tot intentant que sigui un pas planer 
i fàcil per a tots els nens i nenes. La rela-
ció professional que manté la llar d’infants 
amb les mestres de primer cicle de l’escola 
pública del municipi és essencial per fer-ho 
possible.
 Actualment l’equip professional de 
la Llar d’infants Estel, consolidat des de fa 
anys, està integrat per una mestra i una edu-
cadora.
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El servei
Llar d’infants Estel  - Núm oferta: 161675. Dietista a Vic. Horari per determinar.

- Núm oferta: 163154. Recepcionista a Vic. Jornada de 5 ho-
res.

- Núm oferta: 162891. Manteniment edifi cis a Vic. Horari va-
riable.

- Núm oferta: 09200914096. Auxiliar d’infermeria a Vic. 
- Núm oferta: 09200914097. Cuidador de persones amb mi-

nusvalidesa a Vic. 
- Núm oferta: 09200914670. Dependent de carnisseria a Vic. 

Jornada completa.
- Núm oferta: 09200913686. Dependent de material d’òptica 

a Vic.
- Núm oferta: 09200913391. Empleat/ada administratiu a 

Vic.
- Núm oferta: 09200914252. Empleat/ada administratiu a 

Vic. Mitja jornada.
- Núm oferta: 09200914091. Personal de neteja a Vic. 
- Núm oferta: 0920099552. Treballador/a social a Sant Boi de 

Lluçanès.
La informació de les ofertes i demandes és facilitada pel Ser-
vei d’Ocupació del Lluçanès. Trobareu més informació a la 
pàgines web formacio.consorci@llucanes.cat, i al telèfon 
938880050.
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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 

El passat 15 d’agost el dia de la Festa Major am tenir el pri ileg
Olost ha estrenat gegants per la Festa Major

Treballs als tallers Sarandaca

Del 31 d’agost al 4 de setembre 
- Campus de patinatge a Olost. Organitza: Club Patí Lluçanès (on trobareu més informació).

Dissabte, 5 de setembre 
- 4a Edició de les 2 hores de resistència de BTT a Olost. De 16h30’ a 18h30’. Inscripcions anticipades o el mateix dia 

a partir de les 15h a l’antic camp de futbol. Preu per a federats: 15 € (anticipada) i 20 € (el mateix dia). Preu 
per a no federats: 20 € (anticipada) i 25 € (el mateix dia). Per a les inscripcions anticipades, cal fer un ingrés 
al compte 2013 1316 98 0200014647 i fer arribar el comprovant al Club Ciclista d’Olost per correu electrònic 
(c.c.olost@hotmail.com) o per fax (93 888 03 34). Més informació: 630 46 14 54.

Dijous, 10 de setembre 
- Cinema. A dos quarts de 10 del vespre, al local sociocultural de Santa Creu de Jutglar.

Divendres, 11 de setembre
- Dinar popular. A les 2 del migdia, amb venda de tiquets a partir de la 1 a la plaça de Santa Creu.
- Bingo de sobretaula. A continuació del dinar.
- Ball de tarda amb Cadillac. A les 6 de la tarda, a la plaça de Santa Creu 

Dissabte, 12 de setembre
- 5a Caminada popular. A les 8 del matí. Sortida: davant del local sociocultural de Santa Creu. Cal portar esmorzar. 

Se serviran begudes.
- Espectacle infantil amb Disco Baby. A les 5 de la tarda a la plaça de Santa Creu. Seguidament, al local sociocultural, 

xocolatada per a tothom.
- Ball amb Cafè Trio. A dos quarts de 7 de la tarda, al local sociocultural de Santa Creu.

Diumenge, 13 de setembre
- Ofi ci solemne amb la Coral Noves Veus d’Olost. A dos quarts de 12, a Santa Creu. Seguidament ,davant de l’església, 

sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. 
- Ball amb el grup Maracaibo. A dos quarts de 6 de la tarda al local sociocultural de Santa Creu.

Dilluns, 14 de setembre
- Missa solemne. A les 12 del matí a Santa Creu.
- Ball amb Jordi Bruch. A les 7 de la tarda al local sociocultural de Santa Creu.

La doble imatge d’aquest número correspon a les dues cares del  carnet de conduir d’en Jacint Raurell, un dels primers —si no el 
primer—, carnet de conduir expedit al Lluçanès. En Jacint treballava de xofer per als amos de la Vila, on també vivia. Se’l coneixia 
com el Cinto de la Vila o el Cinto de cal Masó. Els amos de la vila se l’estimaven molt i amb ells va fer llargs viatges amb cotxe. 
Cada diumenge pujava a dinar a Santa Creu de Jutglar, on era tota una atracció i una curiositat per la gent: la seva arribada 
causava sensació!

Pedra de Toc

Treballs als tallers Sarandaca

Llar d’Infants Estel-2009

Inauguració gegants agost 2009Inauguració gegants agost 2009



Aprovat inicialment el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal d’Olost (POUM). 
Podeu consultar tota la documentació i 
informació a la web www.olost.cat o bé a 
l’Ajuntament.

Aprovada per decret la presentació d’al·-
legacions i la paralització de l’ampliació de 
zones vulnerables a la contaminació de ni-
trats procedents de fonts agràries. Es dema-
na que es valori la reducció en els últims 30 
anys d’un 60 % en l’ús de fertilitzants quí-
mics en aquest sector, amb la reducció que 
això suposa de la seva responsabilitat en la 
contaminació de nitrats a les aigües. També 
es demana que es tinguin en compte altres 
fonts emissores de nitrats.

Aprovades, les festes locals per al 2010: 24 
de maig i 16 d’agost a Olost; i 24 de maig i 
10 de setembre a Santa Creu de Jutglar.

Plens i decrets de govern

Què opines sobre l’oferta d’activitats per als dies de Festa Major a Olost?

Clara Soldevila: 
A Olost no gaudim de gaires festes per al jovent, així que esperem la Festa Major amb moltes ga-
nes. Quant arriba, tens un motiu d’entreteniment molt més elevat que de costum, i això fa que vegis 
aquests dies d’una altra manera.   

Jordi Nogués: 
Per mi les activitats i els actes que s’organit-
zen per la Festa Major no són tan importants 
com  ho és la trobada de la gent a la plaça en un 
context festiu. Crec que l’èxit d’una bona Festa 
Major rau en la participació de la gent, ja sigui 
organitzant actes o bé assistint-hi.

Isabel Paré: 
L’oferta per a la Festa Major és prou variada 
perquè tothom hi participi, ja sigui directament 
en els diferents actes, o simplement gaudint-ne 
com a espectadors. S’hauria de «millorar»: els 
veïns del poble haurien de tenir prioritat en els 
seients.

Ramon Marsó: 
Abans, el que es feia a l’envelat era d’una qualitat irrepetible durant l’any. Avui és diferent: tothom pot 
veure a totes hores entreteniments diversos i de la màxima qualitat mundial. Ara, allò que ens atrau 
més quan anem a la Plaça a passar les vetllades de la festa, són els espectacles dels artistes locals.

Espai de trobada

• El consorci ens ofereix una guia per seguir dia a 
dia els actes festius, esportius i culturals que els po-
bles del Lluçanès organitzen durant l’estiu. La Guia 
d’estiu  del Lluçanès  ha estat creada i coordinada des 
de l’àrea de Cultura del Consorci. La Guia és en 
format digital i s’amplia periòdicament. Per consul-
tar-la, heu d’anar a la pàgina web del Consorci. 
• El dissabte 1 d’agost es va celebrar la trobada 
anual del cicle Solc d’allà enllà.  A les  sis de la tar-
da, s’inicià el taller de danses, enguany dedicat a 
aprendre el sitarkis, el ball tradicional de Grècia. 
Hi va assistir una gran afl uència de gent. A les 11 
de la nit, es va poder sentir la música andina del 
grup Sakapatú i al fi nal, la del grup Asíkides, que 
ens oferiren un concert amb temes tradicionals i 
moderns de la Mediterrània.
• Restriccions de la carretera nova fi ns a Vic. El 26 d’aquest mes quedarà fi nalitzat el tram fi ns a la 
Muntada. El mateix dia Olost rebrà la visita del conseller Nadal per inaugurar les obres del pont. La 
resta de la carretera quedarà fi nalitzada, amb una nova capa de rodadura, entre els mesos d’octubre 
i novembre. Segons fonts fi ables, els problemes que hi ha hagut amb la carretera són el resultat de 
la confl uència de tres factors. En primer lloc, un projecte defi cient aprovat els anys 2002-2003. En 
segon lloc, la sequera que hi va haver durant els dos anys de construcció de la carretera, que van 
ocultar un bon grapat de corrents subterranis que després han anat sorgint. I, en tercer lloc, una nova 
tècnica –que consisteix en sól-ciment–, que, tot i que ja es contemplava en el citat projecte, no ha 
estat efectiva en un territori com el nostre.

El portal d’Olost

Els Cremats d’Olost van participar du-
rant el passat cap de setmana a la XXII 
edició de l’Aplec Internacional de la 
Sardana i Mostra de Grups Folklòrics a 
Luxemburg, organitzada per ADIFOLK 
(Associació per a la difusió del folklore) 
amb la col·laboració del Centre Català 
de Luxemburg. 
 La Fera i els diables d’Olost van 
encapçalar la cercavila del dia 1 d’agost 
per la capital fi ns a la plaça d’Armes. Era 
el tret de sortida als actes de la trobada: 
mostra de grups folklòrics, audició de 
sardanes, actuació castellera, concert 
de cobla i cant coral, cantada d’havaneres i rom cremat, danses catalanes i ball folk. Fi-
nalment, els tabalers d’Olost van guiar el públic fi ns a la plaça Guillaume II, on els diables 
van fer la seva actuació de foc. Tot i les restriccions – ajustades a la nova directiva europea 
per als espectacles de foc –, l’actuació va ser tot un èxit, i tant el nombrós públic com els 
diables van gaudir molt del foc i de la tabalada fi nal. 
 El diumenge 2 d’agost, els Cremats i La Fera van participar a l’espectacle dirigit per 
Gog i Magog i centrat en el personatge de Joan Amades, que cloïa l’aplec.

Paisatges i persones

Els projectes del municipi

L’ajuntament d’Olost informa, mitjançant nota 
de premsa, de la concessió de la subvenció de 
529.007 € per a la consolidació econòmica i 
social del centre històric del programa «Viu-
re al poble» del Departament de Governació i 
Administracions Públiques. Els objectius del 
programa són: la recerca d’un desenvolupa-
ment econòmic basat en els recursos endò-
gens, el foment de l’activitat turística i comer-
cial i la revalorització dels nostres atractius. 
Inclou la reurbanització del centre històric, 
actuacions per a la conservació del patrimo-
ni cultural i la preservació de la identitat i la 
cohesió social, per tal d’oferir una qualitat de 
vida que fi xi la població. L’equip de govern 
manifesta la seva satisfacció per la sensibili-
tat de la Generalitat de Catalunya en relació a 
aquest projecte.

• El diumenge 2 d’agost es va representar 
l’obra El gran màgic d’Oz, interpretada per set 
nenes i un nen del Talller de teatre de la Bibli-
oteca. El públic, integrat  per familiars i amics, 
va destacar el treball d’equip i l’esforç perso-
nal de cada participant. Per part de les nenes, 
cal afegir que s’ho van passar molt bé.
• La web municipal d’Olost torna a agafar em-
branzida. Des de fa unes setmanes, ha expe-
rimentat una sèrie de millores i de canvis en 
totes les seccions. Per exemple, ara mateix po-
deu consultar tota la documentació referent al 
POUM o els números de Pedra de toc apareguts 
fi ns ara. D’altra banda, la Diputació de Barce-
lona fi nança la creació d’una nova web d’aquí 
a fi nals d’any, i per tant seguirem informant 
de les novetats que s’esdevinguin. Us invitem 
a consultar-la!
• Venuda i esgotada la primera edició del llibre 
La cuina d’abans en la nostra memòria, ja està dis-
ponible la segona edició als comerços d’Olost 
i en altres llocs del Lluçanès.

El safareig

Quants anys portes a la Fonda? 
Aquest setembre en farà 35. Vaig començar l’any 1974.  

Per què t’hi vas fi car? 
Molt senzill: em vaig casar amb el fondista, que ja hi era 
amb els seus pares des del 1959.

Quines feines hi has fet i hi fas? 
Vaig començar a la cuina amb la Teresina. I més endavant 
vaig sortir un dia a servir, a les habitacions, a servir a la ba-
rra... fi ns avui.

Et ve al cap alguna anècdota? 
Si! Una vegada, a l’acabar la temporada de caça, l’última jornada, ens van venir un grup de caçadors 
molt nombrós. Es van queixar molt que el servei era molt lent. Eren un grup de fora i, efectivament, 
no van tornar mai més. Jo, un cop acabada la feina, em vaig fer un fart de plorar. I una anècdota, més 
còmica, és la d’un senyor, client habitual, que menjava poc i un dia em diu: «Perdoni, estic enamorat 
de vostè i per això no menjo res». Coses de l’ofi ci...
Quina és la teva feina preferida?  
Servir, i el tracte amb el públic m’agrada molt.
I un plat o beguda preferit de la Fonda?   
La tripa de bacallà amb un bon vi blanc, un alberiño. 
Hi ha alguna cosa que t’agradaria fer?   
M’agradaria asseure’m al menjador i que em servissin un bon dinar. Ha de ser tot un plaer i no ho he 
fet mai.

Tens un moment?
Entrevista a Aurora Gabasa

Sergi Sala recomana: 
els vins de Pouilly i Sancerre

Els vins de Pouilly i Sancerre són produïts amb 
la varietat Sauvignon blanc. Provenen del nord-
oest de França, concretament de les valls del riu 
Loire. Són conreats en  terrenys de pedra cal-
cària, que és on la varietat Sauvignon blanc ens 
dóna la seva màxima expressió. Trobarem uns 
vins blancs amb molt de cos, una presència en 
boca molt sedosa i de llarga intensitat. A més, no 
estan carregats d’aromes ni perfumats, defi nei-
xen perfectament un territori, i ens mostren el 
clima en el qual els vins són concebuts, és a dir, 
la frescor del clima continental. Perfectes per a 
qualsevol àpat. Salut!

Asikides-Solc 2009
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Aurora i Eli de la Fonda Sala

Silex de Didier Degueneau ( vi  Poully-Fumé)

Luxemburg-Agost 2009

+festamajor

Silex de Didier Degueneau ( vi  Poully-Fumé)

Aurora i Eli de la Fonda Sala
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