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Març marçador, nit freda i dia amb calor

Pedra de Toc

El refrany escollit va bé per defi nir aquest mes de març, ja que hi ha 
hagut grans diferències de temperatura entre el dia i la nit. Aques-
ta situació sempre es dóna alguns dies en aquesta època de l’any, 
però en aquesta ocasió ha estat especialment notable. A part d’això, 
aquest no ha estat un mes sec: fi ns el dia 31 havien caigut 69 litres, 
quan la mitjana del mes de març és de 29.
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El pati blau

Diumenge, 18 d’abril
- IV Concurs de dibuix. A les 11 del matí a la Plaça Major. Organitzat per l’Associació de Comerciants d’Olost i 

Santa Creu de Jutglar. Espectacle infantil amb el grup “Els trambòtics”. A les 12, a la Plaça Major.
Diumenge, 19 d’abril
- Festa de Sant Jordi del CEIP Terra Nostra i l’AMPA. Actuacions al matí, dinar popular i infl ables a la tarda.
Dijous, 23 d’abril
- II Trobada de lectors/es en veu alta i IV Intercanvi de llibres. De 5 a 8 de la tarda a la Biblioteca. Als participants, se’ls 

obsequiarà amb una rosa.
- 2a Xerrada Mediambiental: La selecció de residus. Per a tots els alumnes. A càrrec de Laura Megias.
Dissabte, 25 d’abril
- Festa de la primavera de l’AMPA de la Llar d’Infants Estel. Plantada de fl ors al pati de l’escola per donar la benvin-

guda a la primavera. Caminada fi ns la Font Gran i berenar; cada família portarà alguna cosa per menjar.
Diumenge, 26 d’abril
- Festa d’aniversari al casal dels avis d’Olost.  22 anys de casal amb dinar popular i presentació del llibre La cuina 

d’abans en la nostra memòria, a càrrec d’un grup de cuineres olostenques.
- Inauguració de la remodelada zona esportiva i educativa. Amb la presència del conseller de Governació, Jordi Ausàs.
Dilluns, 27 d’abril
- Club de lectura a la biblioteca. Tertúlia amb el llibre d’Amy Tan, “El club de la bona estrella”. A les 5 de la tarda. Or-

ganitza la Biblioteca.
Maig
- Preinscripció a la llar d’infants municipal Estel. Curs 2009-2010 pels infants nascuts durant els anys 2008 i 2009. 

Podeu recollir l’imprès a l’Ajuntament.
Diumenge, 3 de maig
- Fira de Santa Creu de Jutglar. Caminada d’Olost a Santa Creu i esmorzar de pastor. Durant el dia, mostra d’ofi cis 

i exposicions. Al migdia, dinar de fi ra. La fi ra té el suport del Consorci de Municipis del Lluçanès i és organit-
zada per la comissió de Festes de Santa Creu.  A la tarda, ball a càrrec del cicle SOLC.

Esports
Futbol: Organitza F.C. OLOST (Contacte: 618 705 257).
Equip 3a Regional: Camp Municipal 
  • 26/04/09 a les 17 h: FC OLOST – JE SANTA EUGENIA.
  • 10/05/09 a les 17.15 h: FC OLOST – CE SANT FELIU.
Hoquei: Pavelló Poliesportiu 
  • 18/04/09 a les 16.30 h: CP LLUÇANES – CP MANRESA.
  • 09/05/09 a les 16.30 h: CP LLUÇANES – CP CENTELLES.

No t’ho perdis!
Associacions i entitats han organitzat diferents actes culturals per 
al proper Sant Jordi i per festejar l’entrada de la primavera: l’Asso-
ciació de comerciants organitzarà el V Concurs de dibuix a la Plaça 
i exposarà els dibuixos d’edicions passades als aparadors. L’escola 
Terra Nostra celebrarà la Festa de la Primavera. I la Biblioteca té 
prevista la II Trobada de lectors i lectores i la IV Mostra d’intercanvi 
de llibres. Us hi esperem!

Aquest programa es desenvolupa a través de 
6 tallers que tracten aspectes del desenvolu-
pament físic, social i psicològic dels infants 
de 0 a 5 anys. Els tallers, gratuïts i indepen-
dents entre ells, són impartits per Gemma 
Borraz Estruch, els divendres a les 21.30 h. i 
a l’escola Terra nostra. 

- 3 d’abril de 2009. La incorporació d’una 
nova persona a la família i els canvis que es 
produeixen. L’arribada d’un infant a casa 
suposa un canvi de vida important en els 
adults. 

- 17 d’abril de 2009. Les atencions bàsiques 
a la criatura. El son, el plor, la higiene, la roba 
i l’alimentació són elements essencials per al 
desenvolupament de l’infant. 

- 8 de maig de 2009. Interacció i comuni-
cació. El lligam afectiu entre el nen i les se-
ves persones de referència, la importància 
d’aquest lligam i de l’amor i l’estima que rep 
el nen. 

- 22 de maig de 2009. El benestar i la salut de 
la criatura. La importància de l’establiment 
d’hàbits alimentaris i de rutines, així com de 
les vacunes o les revisions pediàtriques.

- 5 de juny de 2009. La cura, el desenvolu-
pament i l’educació de les criatures. Noves 
maneres de jugar, la seva participació en les 
tasques dels adults i l’establiment de normes 
i límits. 

- 19 de juny de 2009. La relació que 
s’estableix entre els diferents contextos de la 
vida de l’infant. La infl uència educativa que 
tenen altres àmbits fora de l’estricament fa-
miliar. 

 Us animem a anar-hi!

El programa “Créixer amb tu 
2009” arriba a Olost En aquesta secció trobareu una selecció mensual 

d’ofertes de feina al Lluçanès i a Osona.
-  Oferta Núm. 159452. Cuiner/a a Vic. A temps 

parcial.
-  Oferta Núm. 159450. Cambrers/es a Vic. A 

temps parcial.
-  Oferta Núm. 092009374/09200825571/092009

3974. Agent comercial a Vic.
-  Oferta Núm. 092009516. Infermer/a a Sant Boi 

de Lluçanès.
-  Oferta Núm. 0920095676. Soldador/a d’estruc-

tures metàl·liques lleugeres.
-  Oferta Núm.  09200824960. Terapeuta Ocupa-

cional a Sant Boi de Lluçanès.
-  Oferta Núm. 09200824938. Treballador/a soci-

al a Sant Boi de Lluçanès.
-  Oferta Núm. 0920095714. Treballador/a social 

a Malla.
Més informació a: 
www.diba.cat/slo/ i a www.ofi cinatreball.cat 
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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.llu-
sanes@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 tarda.  
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 

Carnestoltes 2009

1ª Cursa de muntanya Via Fora

L’inventari

El passat diumenge 8 de març es va celebrar la 1a Cursa de mun-
tanya del club Via Fora d’Olost. L’organització va ser excel·lent, i la 
participació també. La Cursa de muntanya va ser una prova dura, 
que va fer un recorregut 
pels voltants del muni-
cipi i va omplir la plaça 
d’atletes des de primera 
hora del matí. Felicitats 
a la colla del Via Fora 
per la feina feta!

El t di 8 d l b l 1 C
Èxit en la 1a edició de la Cursa de muntanya Via Fora

El primer dia de març, Olost va tornar a celebrar el carnestoltes. La 
festa va comptar amb la participació del grup Pepsicolen i amb un 
gran nombre de parti-
cipants, grans i petits, 
més o menys disfres-
sats, més o menys ves-
tits, que van participar 
en el ja tradicional con-
curs de disfresses.

El primer dia de març Olost va tornar a celebrar

La festa de Carnestoltes ocupa la plaça d’Olost

Nens i nenes en una taula d’estudi de l’escola de Santa Creu de Jutglar als anys 40. Nens i nenes de 3 a 5 anys



Aprovat l’expedient de contractació de 
l’obra: “Rehabilitació integral dels vestidors 
dels camp de futbol i de les piscines muni-
cipals”. Se n’ha convocat la licitació. Adju-
dicació provisional de l’obra a R.J. Molas, 
l’empresa que presenta més millores, com 
l’ús de plaques solars i l’incorporació de 
personal de nova adjudicació. L’adjudica-
ció defi nitiva es farà per decret d’alcaldia.
Acceptades les ajudes incloses en el PU-
OSC per l’obra “Abastament d’aigua pota-
ble a la zona del Puig, Sant Gil i Gardui-
xeres al nucli de Santa Creu de Jutglar”. 
Aprovat l’expedient de contractació i la 
licitació.
Aprovada la moció en defensa de les fes-
tes amb pirotècnia i foc. Degut al caràcter 
restrictiu que pot tenir una normativa eu-
ropea aprovada el maig de 2007, l’ajunta-
ment d’Olost aprova donar suport a totes 
aquelles accions que pugui emprendre el 
govern català amb el govern espanyol per 
tal de preservar aquests tipus de festes.

Plens i decrets de govern

Quins nous usos es podrien donar a la remodelada zona escolar i esportiva?
Antoni Salvans, regidor de cultura, joventut i esports:
“Ja està projectat a la zona escolar i esportiva l’inici d’un circuit 
esportiu exterior que començarà aquí i recorrerà tot el poble. 
Aviat serà realitat. Alguns ciutadans han aportat una idea, que 
crec que és bona i econòmica, per fer una pista de volei Platja 
adjacent a la piscina. Ja s’han fet també unes zones per jugar a la 
petanca, perquè es creu que l’espai esportiu ha de facilitar el con-
tacte intergeneracional. L’ús que es donarà a la pista descoberta 
encara s’ha d’aclarir i està pendent d’un estudi de la Diputació”
Laura Marsó:
“És molt fàcil posar text a comentaris vox populi: “el Pavelló hau-
ria de ser funcional. És l’únic espai públic cobert de què disposem per 
fer-hi activitats quan les inclemències del temps no permeten fer-les fora, i 
s’hauria de trobar una solució per poder-ne fer ús sempre que calgui.” Jo 
aniria més enllà: ara que tenim unes instal·lacions per desenvo-
lupar activitats socials, culturals i educatives (concerts, revetlles, 
xerrades, tallers, exposicions, menjars populars, tennis, voleibol, 
basquet,...), hem de tenir present que un poble batega més en-
llà d’una festa major. Olost té unes pulsacions mínimes la resta 
de dies de l’any. L’ús que fem d’aquesta zona escolar i esportiva 
depèn de les nostres iniciatives com a olostencs/ques. Si tenim 
infraestructures però no les utilitzem llavors no hi ha queixa que 
valgui.” 

Q i

Espai de trobada

• Pol Asensi, Maria Pey, Sara Rubio, Ester Soler, Ferran Vila i Gerard Vilarmau, un grup d’estudiants 
de segon curs d’ESO de l’IES Castell del Quer, han presentat un treball sobre l’elaboració del vi i el 
cava, que han ampliat amb un vídeo enregistrat a cal Vilardell. El vídeo dura 10 minuts i la prota-
gonitza Ramon M. Riera Cortés, propietari de l’establiment i vinater de Prats, que explica el procés 
d’elaboració del cava. El vídeo es pot veure a diferents pàgines d’internet: només cal posar Ramon 
Riera del cal Vilardell.

• Entreu a la web i contempleu les fotos del Carnestoltes d’Olost:
http://www.naciodigital.cat/llusanes/index.php?seccio=fotos&gal=67

• Al bloc del Bibliobús Tagamanent hi ha publicitats els llibres que llegim al club de lectura infantil 
de la Biblioteca d’Olost: http://bibliobustagamanent.blogspot.com/

• Osona serà la primera comarca que tindrà un mapa d’activitats que generen pudor. La primera fase 
d’aquest mapa, que elaborarà durant el proper mig any la Universitat de Vic (UVic) per encàrrec del 

Consell Comarcal d’Osona, determinarà el pes es-
pecífi c que té cada sector i activitat en les emissions 
d’olors. Segons el director del mapa, Albert Hueso, 
en el cas de les plantes de compostatge aquest nou 
mapa permetrà disposar d’uns “valors objectius” de 
les emissions d’olors i saber si incompliran la futu-
ra llei contra la contaminació odorífera que actual-
ment es tramita al Parlament. 
Per més informació consulteu www.ccosona.es.

Notícies.cat

El mas Fenollet, situat al costat de la capella romànica de Sant Jaume, el trobem a uns 
tres quilòmetres al nord-oest de Sant Bartomeu. L’accés està indicat perfectament des de 
la carretera que va de Sant Bartomeu en direcció a Perafi ta.  
 L’església romànica de Sant Jaume de Fe-
nollet és un petit edifi ci del segle XI. Es manté ben 
conservada, amb un absis amb lesenes i arcuacions 
llombardes, un petit campanar d’espadanya co-
bert, en el qual llueixen  les campanes. Gràcies a 
la proximitat del mas del mateix nom, disposava de 
dos antics portals a migdia i a ponent, aquest darrer 
convertit ara en un fi nestral esplendorós. Gaudim 
–aquí també– del privilegi d’accedir a l’interior del 
temple, i podem recollir imatges del cor en perfecte 
estat, de l’altar preparat per a la propera celebració 
litúrgica i de la imatge del sant, que ho presideix tot 
amb un aire d’absoluta complaença.

A cel obert: Sant Jaume de Fenollet

Els projectes del municipi

Camins ramaders

El regidor Jordi Sala informa que el Consor-
ci senyalitzarà els camins ramaders al seu pas 
pel terme municipal d’Olost i Santa Creu de 
Jutglar.

Nous gegants

El regidor Ricard Mesquíes informa que s’ha 
decidit tirar endavant la construcció de nous 
gegants i que s’ha encarregat a un taller de 
Granollers.

Visita del conseller de governació

L’alcalde Josep Maria Freixanet informa que 
està prevista una visita del conseller de gover-
nació el 26 d’abril per inaugurar les obres de la 
zona esportiva i compartir el dinar d’aniversa-
ri del casal amb l’associació del casal dels avis 
d’Olost.

Noves bombetes al carrer de Berga

El regidor Josep Garolera informa que es can-
viaran les bombetes actuals del carrer Berga 
per bombetes de baix consum.

• El Club excursionista d’Olost anima tots els 
que practiquen l’escalada a apuntar-se a la Xar-
xa d’escaladors i escaladores de Catalunya per 
tal d’elaborar i completar un cens d’escaladors, 
la fi nalitat del qual és tenir una informació mi-
llor de l’actualitat d’aquesta pràctica
• L’escultura urbana “Cub d’aigua” construï-
da per Leo Montalban a la IV Festa de les Arts  
s’ha instal·lat per motius de seguretat al jardí de 
ca l’Amparo al carrer Puigmal.
• El passat mes de gener s’inicià un curs per 
aprendre a tocar el tambor a les antigues es-
coles amb quinze persones inscrites. Les classes 
que es fan dissabte a la tarda, són dirigides per 
la Fanny Fortet i el Ricard Mesquies. S’ha  pre-
vist que quan acabi aquest curs (cap a mitjan o 
fi nals d’abril) comenci un curs de gralla.
• Olost tindrà molt aviat nous gegants. Seran 
idèntics als vells, però molt menys pesats i més 
manejables. Animeu-vos  a formar part de la 
Colla Gegantera d’Olost.
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El safareig

Qui és l’Enric? Doncs una persona que es va posar a fer de ferrer als 14 anys i 
fi ns als 70.
Quines van ser les teves primeres feines? Vaig començar a casa, a les ordres de 
mon pare, ferrant animals i lluçant arreies. Treballàvem amb el fornal, foc a base de 
carbó i mantingut amb una manxa manual. Als 23 anys vaig marxar a Molins de 
Rei per ferrar animals i rodes de carro. Després vaig anar a Vilada tres anys, allar-
gant fangues i començant a fer eines pel meu compte. Finalment vaig tornar a santa 
Creu per treballar, fi ns al fi nal.
Explica’ns una anècdota de joventut. Un dia que era festa a Molins de Rei, el 
meu aprenent i jo vam pujar amb bicicleta fi ns a Santa Creu. Per tornar les vam carregar a l’auto de línia 
fi ns a Casa Miquela i d’allà amb bicicleta i “de baixada” cap a Vic i Molins de Rei.
Com us divertíeu aquí a santa Creu quan no treballàveu? A la cooperativa de santa Creu hi havia 
una gramola i s’organitzaven balls amb 35 parelles que venien de pagès i dels voltants. Per festa major 
fèiem venir algun grup i ballàvem a l’antiga plaça que hi havia al carrer Vell.
Quina és la primera màquina que vas utilitzar per treballar? La primera va ser un soldador. I des-
prés ja vaig utilitzar també el martinet, que era una massa que funcionava amb un pedal, com si fos un 
embragatge. El ferro abans era més bo per treballar. Sense barreges. Ferro pur.
Després de tots aquests anys, quin balanç fas de la teva vida fi ns ara? Bona. La feina que he fet 
sempre m’ha agradat molt.
Què t’agrada i què trobes a faltar a santa Creu de Jutglar? De Santa Creu m’agrada tot. Vaig fer de 
regidor durant 8 anys a l’Ajuntament d’Olost i, entre altres coses, vam aconseguir la carretera asfaltada 
de la Mola fi ns a la plaça i l’església i per un import de 1,5 milions de pessetes. Actualment, tot i que ja 
està previst, trobo a faltar que “s’endreci” l’espai del camp de futbol, ja sigui per jocs per a la canalla o 
per a altres coses.
Quan eres jove, pensaves que veuries tots els canvis que hi ha hagut al món? No! Nosaltres ju-
gàvem a bales i amb capses de mistos... El que ha vingut després no es podia preveure.
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Tens un moment?
Entrevista a Enric Vilardaga:

Josep Maria Santanach recomana:

Podria parlar d’alimentació, la feina que m’a-
grada, però no. O de música, com afi ció, però 
avui tampoc. Si de llibres que m’agrada molt 
llegir. M’han preguntat quin recomanaria...
Molts! Però, m’he de decidir per un. Penso que 
hi ha llibres per cada moment i circumstància. 
En aquests moments que rebem tants impactes 
negatius pels mateixos 
que en bona part ho han 
provocat, recomano llegir 
i rellegir El laberint de la 
felicitat de Francesc Mi-
ralles i Alex Rovira. Un 
llibre petit, però gran en 
contingut que ens fa re-
fl exionar sobre tantes pe-
tites coses que deixem es-
capar i ens obre un món 
de possibilitats pel nostre 
equilibri. El laberint de la 
felicitat d’Àlex Rovira Celma, Francesc Miralles. 
Barcelona: Ara llibres, 2008 (140 Pàg).

Entorns remodelats del poliesportiu municipal

Zona esportiva escola CEIP Terra Nostra

Enric Vilardaga

Ermita de Sant Jaume de Fenollet

Cartells denunciant les pudors de la planta de compostatge de Sant Martí 


