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Abril tronat, bon any assegurat

Pedra de Toc

Un abril tronat i molt mullat. Ha plogut més de la meitat dels dies! 
Amb 120 l/m2, ha doblat la mitjana de precipitació dels mesos 
d’abril, que és de 57 l/m2, sent el més plujós des del 1986. Les tem-
peratures han estat normals per l’època. Sembla que hi haurà una 
bona collita! 
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El pati blau

Dijous, 21 de maig
- Tertúlia El laberint de la felicitat, de Francesc Miralles i Àlex Roure. Club de lectura a la Biblioteca. De 5 a 6 de la tarda.
Divendres, 22 de maig
- Créixer amb tu 2009. 4a xerrada d’aquest cicle amb el títol “El benestar i salut de la criatura”, a càrrec de Gemma 

Borraz Estruch i organitzada pel Consorci de Municipis del Lluçanès i l’AMPA de l’escola.
Dissabte, 23 de maig
- XXXVIII Criterium Berguedà. Farà el seu pas per Olost. Organitza: Escuderia Gironella.
- Presentació del llibre La cuina d’abans en la nostra memòria. A les 18 h. a l’edifi ci del casal.
Diumenge, 24 de maig
- 5è Trofeu Cursa del Lluçanès. Sortida a les 10 h. de la Plaça. Organitza Club Ciclista d’Olost. 93 888 03 34.
Dimecres, 27 de maig
- Xerrada Fer-se gran: maledicció o oportunitat. Al local social de Santa Creu a les 16 h. Organitza la Universitat de 

Vic i el Programa Activa’t! de l’ajuntament d’Olost. A càrrec de Teresa Llimós, psicòloga.
Diumenge, 31 de maig
- Cinema al casal. Al Casal a les 17 h. Programa Activa’t! de l’ajuntament d’Olost.
Dilluns, 1 de juny
- Nova edició de la caminada intergeneracional, amb la participació de petits i grans. Organitza l’Associació del 

Casal dels Avis d’Olost.
Divendres, 5 de juny
- Xerrada La cadira en la nostra vida i esquena. Al Casal a les 17h. Programa Activa’t! de l’ajuntament d’Olost. A 

càrrec de Pere Martí.
Divendres, 5 de juny
- Créixer amb tu 2009. 5a xerrada d’aquest cicle amb el títol “La cura, el desenvolupament i l’educació de les criatures” 

a càrrec de Gemma Borraz Estruch i organitzada pel Consorci de Municipis del Lluçanès i l’AMPA de l’escola.
Dilluns, 8 de juny
- Xerrada sobre el funcionament del servei de Teleassistència. A les 15h30’ al casal del avis. Organitza el Consorci 

de Municipis del Lluçanès.
Dimecres, 10 de juny
- Xerrada El que mengem ens pot ajudar a envellir millor? Al local social de santa creu a les 16h. Organitza la Universitat de 

Vic i el Programa Activa’t! de l’ajuntament d’Olost. A càrrec d’Eva Rovira, infermera.

No t’ho perdis!
El pròxim 24 de maig se celebrarà la cursa ciclista de carretera “ 
5è Trofeu Cursa del Lluçanès”, una prova puntuable per a la Copa 
d’Espanya de juvenils. És organitzada pel Club ciclista d’Olost 
(www.clubciclistaolost.com).  El recorregut de la cursa serà el se-
güent: Olost, Prats, La Torre d’Oristà, Sant Feliu Sasserra, Oristà, 
Santa Eulàlia de Puigoriol, La Blava, Santa Creu, Perafi ta, i fi nal-
ment Olost altre cop. La sortida i l’arribada seran al passeig Dr. 
Llopart d’Olost.

El mes de març del 2009 ha fi nalitzat l’es-
tudi amb el qual l’Ajuntament pretenia im-
pulsar la participació ciutadana. Com ja vam 
donar a conèixer al butlletí municipal, ara fa 
un any, s’ha fet un estudi sobre la situació 
actual de la participació al municipi. En ell, 
s’ha recollit l’opinió de 39 veïns i veïnes, als 
quals s’agraeix la col·laboració i dedicació 
al projecte. S’han analitzat aspectes relaci-
onats amb l’ajuntament: com s’informa els 
veïns i veïnes dels projectes que es fan i com 
es recull (si es fa) l’opinió dels veïns sobre 
aquests projectes. També s’ha analitzat la 
importància que tenen les diferents entitats 
al municipi. 

 Les seves conclusions han de ser-
vir a partir d’ara per dur a terme projectes 
efi caços que comptin amb la implicació i la 
participació de la ciutadania, tant en el dis-
seny com en la realització, apropant la políti-
ca municipal als ciutadans. De les propostes 
recollides, n’han sorgit possibles projectes 
de futur, com per exemple: a) accés i ús dels 
espais i equipaments públics, b) fer projectes 
relacionats amb la sostenibilitat, l’aigua i els 
recursos naturals, c) entendre l’educació al 
municipi com a eina de civisme, d) fer po-
lítiques de suport a la gent gran. No és una 
llista tancada, sinó tot el contrari: tot just ara 
es comença a decidir per on es pot actuar. 

Finalitza la redacció de 
l’informe “Participació 
ciutadana a Olost”

Ofertes mensuals de feina al Lluçanès i a Osona.
- Ofertes núm. 160421, 160420 i 160423. Agents 

d’assegurances, a Vic.
- Oferta núm. 0920094170. Empleat/ada administra-

tiu/iva en general, a Vic.
- Oferta núm. 0920097430. Agent comercial, a Vic.
- Oferta núm. 0920096090. Muntador de productes 

de fusta en general, a Vic.
- Oferta núm. 0920096156. Encarregat/ada d’obra ci-

vil, a Vic.
- Oferta núm. 0920096395. Operador/a de màquina 

soldadora de materials plàstics, a Vic.
- Oferta núm. 0920097767. Paleta, a Vic.
- Oferta núm. 0920097763. Peó de construcció d’edi-

fi cis, a Vic.
- Oferta núm. 0920097741. Persona de neteja en ge-

neral, a Vic.
- Oferta núm. 0920095676. Soldador/a estructures 

metàl·liques lleugeres, a Vic.

Aquestes ofertes són facilitades pel Servei d’Ocupació del 
Lluçanès. Més informació a formacio.consorci@llucanes.cat 
(938880050), a www.diba.cat/slo/ i a www.ofi cinatreball.cat

OfOfffOfOfeererererertetetett ssss memmememem nsnsnsn uauau llll
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 

Festa del 22 aniversari del casal dels avis

Portada llibre de cuina

Presentació del llibre La cuina 
d’abans en la nostra memòria

El dia 26 d’abril, dins els actes de celebra-
ció dels 22 anys del Casal dels Avis d’Olost, 
es va presentar el llibre La cuina d’abans en 
la nostra memòria. Un llibre treballat i so-
miat per un grup d’onze olostenques, que 
amb dos anys de feina constant l’han fet 
possible. En trobareu exemplars a l’Ajun-
tament, al Casal, a Ca La Lola i a la Llibre-
ria Griera. Us el recomanem!

Aquesta foto va ser feta a 
principis dels anys 40 a Santa 

Creu de Jutglar. Hi veiem 
un grup de caramellaires el 
diumenge de Pasqua. El dia 

abans, dissabte, aquesta colla de 
joves, tots ells de Santa Creu, 

anaven a cantar per les cases de 
pagès de Sant Martí i de Santa 

Creu, i el diumenge cantaven 
al poble mateix de Santa Creu. 

Amb les cantades recollien 
diners i ous, entre altres coses. 
Amb els ous que els donaven, 

el diumenge següent (anomenat 
el diumenge de Pasqüetes) feien 

truita per a tothom davant de 
la Cooperativa. Una corranda, 

que els nois cantaven a les noies 
feia així: “Una poma i una 

pera / un bocí i un tros de pa / 
per atipar aquestes noies / que 

s’estan badant”.Sant Jordi 2009 a la Biblioteca

Portada llibre de cuina

Festa del 22 aniversari del casal dels avis

Queda inaugurada la urbanització 
de la zona esportiva i educativa

El mateix dia 26 d’abril es va inaugurar la zona esportiva i educati-
va. La inauguració va començar amb un esmorzar per tothom. Des-
prés es va fer l’acte al vestí-
bul del poliesportiu, ja que 
la pluja queia generosament. 
El tall de cinta el va presi-
dir l’honorable Conseller de 
Governació de la Generalitat 
de Catalunya, el senyor Jordi 
Ausàs, que després va assistir 
al dinar d’aniversari del Ca-
sal dels Avis.

Sant Jordi 2009 a la Biblioteca



Aprovada la revisió anual del padró mu-
nicipal d’habitants a 1 de gener de 2008. 
Amb 1.195 habitants, 598 homes i 597 do-
nes. 8 Naixements i 15 defuncions durant 
l’any 2007.

Aprovada la “Moció per l’ocupació, la 
competitivitat i la cohesió social d’osona”,  
amb diverses actuacions previstes: Des de  
demanar a la Generalitat més plans d’ocu-
pació, passant per la contractació de per-
sones a l’atur per fer tasques com la ne-
teja de boscos, fi ns a demanar l’augment 
del pressupost del PUOSC per estimular 
l’obra pública. Es pot consultar la moció a 
l’acta del Ple de març de 2009.

Aprovada per decret  l’adjudicació defi -
nitiva de l’obra “Rehabilitació dels vesti-
dors i de les piscines” a Construccions R. J. 
MOLAS per un import de 211.120 €.
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Plens i decrets de govern

Quins canvis creus que portarà a Olost la nova carretera fi ns a Olvan?
Mercè López, regidora d’urbanisme i habitatge:
Crec que la carretera que ja s’està construint i que va d’Olost a Olvan benefi ciarà tots els habitants 
d’Olost i del Lluçanès. Tindrem una carretera amb un traçat que ens permetrà arribar amb menys 
temps i de forma més segura a d’altres municipis del Lluçanès i del Berguedà i a l’Eix del Llobregat. 
Les vies de comunicació ens condueixen a les oportunitats, i els habitants d’Olost viurem en un poble 
molt ben comunicat. Es podran aprofi tar més oportunitats de treball, perquè viure a Olost no serà cap 
handicap per anar a treballar, per exem-
ple, a la zona de Berga. I també hi haurà 
indústries que voldran benefi ciar-se de 
la situació privilegiada d’Olost i les seves 
comunicacions.
Adela Olivares:
Els canvis per millorar sempre són bons. 
Aquesta nova carretera unirà dues co-
marques, Osona i el Berguedà, i porta-
rà a la població d’Olost i Santa Creu un 
moviment de persones d’aquestes co-
marques veïnes, a més a més de noves 
vies d’accés per trobar feina. Estarem en 
un punt mig entre les dues comarques, i 
també al centre del Lluçanès, i això pot 
atreure noves indústries a Olost. Pel ma-
teix motiu, i com que les carreteres seran 
més bones, pot ser que tinguem més tu-
risme i que augmenti la població.

Espai de trobada

• El 15 d’abril deL 2009, a l’IES Castell del Quer de Prats es va produir un fet històric: l’arribada de la 
formació professional al Lluçanès. Començarà amb un cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes mi-
croinformàtics i xarxes, que representa una prova pilot a les zones rurals. L’espai, una aula equipada 
amb noves tecnologies, pot donar joc a altres projectes educatius, com la formació continuada o la 
formació d’adults. Més informació a l’IES.
• ERC i CIU van consensuar la renovació dels càrrecs al Consorci del Lluçanès, segons els pactes de 
govern fets a l’inici de la legislatura. El dia 22 d’abril, en sessió de ple del Consorci, es va nomenar 

president Josep M. Marsramon, alcalde de Sant 
Boi, i vicepresidenta Eva Boixadé, alcaldessa de 
Lluçà i presidenta fi ns aleshores. Montse Barniol, 
alcaldessa d’Alpens, continua com a coordinadora 
d’àrees.
• El departament de Treball de la Generalitat posa 
en marxa una iniciativa pionera per ajudar les do-
nes de l’àmbit rural. Atorgarà ajudes, enguany de 
2.000 €, a les dones d’aquest col·lectiu per facilitar 
el seu accés a la titularitat compartida de les explo-
tacions agràries. Això els ha de permetre un reco-
neixement de la seva feina, dels seus drets laborals 
i la protecció de la seguretat social.
• El proper 23 de maig es celebrarà el ral·li “XXX-
VIII CRITÈRIUM BERGUEDÀ”, que transitarà 
entre d’altres llocs, pel terme municipal d’Olost. 
Informació a www.escgironella.com

Notícies.cat

Santa Magdalena de la Tria és una petita esglèsia d’estil romànic (s.XIII), situada en una 
vall a uns 90 metres a l’est de la Tria, sobre un petit turonet voltat per el torrent Merdinyol. 
Per arribar-hi, cal agafar la carretera B-432 d’Olost a Prats i, a l’alçada del quilòmetre 10 
tot just passat un pont, a mà esquerra venint d’Olost, hi ha el trencant de la Tria. Cal seguir 
la pista forestal uns 300 metres.
 Santa Magdalena de la Tria és una església rural, senzilla, d’una sola nau rectangu-
lar, amb volta d’aresta i coberta de doble vessant. L’interior és arrebossat, lligat amb calç 
i pintat. Els murs exteriors són de maçoneria 
de pedra força regular de tipus mitjà. Les pe-
dres estan ben tallades, en fi lades uniformes, 
ordenadament disposades a trencajunt de mi-
tja peça. La façana principal, orientada cap a 
l’oest, presenta un portal d’arc de mig punt 
adovellat, i està coronada per un campanar 
d’espadanya d’un sol ull.
 Fou documentada per primera vegada 
el 1241 en el testament de Beatriu d’Olost. 
Sempre serví com a capella dependent del 
mas la Tria. Aquesta situació es mantingué 
fi ns que fou abandonada i restà sense culte. 
Actualment és una petita joia malmesa del 
romànic de les nostres contrades.

A cel obert: Santa Magdalena de la Tria

Els projectes del municipi

Centre Activa’t! - Serveis per la gent gran

S’encarrega als serveis tècnics municipals la re-
dacció del projecte d’inversió “Centre Activa’t!” 
per sol·licitar al Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció per adequar la planta superior de 
l’edifi ci del Casal com a centre de serveis per a 
gent gran, i així ampliar els serveis que ja s’ofe-
reixen actualment.

Debat sobre usos de la zona esportiva

El regidor Antoni Salvans planteja la possibi-
litat d’instal·lar unes cistelles de bàsquet a la  
pista i transmet una proposta que ha rebut per 
adequar temporalment com a pista de volei-
bol-platja el terreny on ha d’anar la Llar d’in-
fants. Podeu fer arribar més idees a tonrider@
hotmail.com. El regidor Òscar Pitarch afegeix 
que es podria plantejar de posar gespa artifi cial 
a la pista.

• Malgrat les bones intencions del Consell Co-
marcal d’Osona de realitzar un estudi sobre les 
pudors, la planta Fumanya de Sant Martí d’Al-
bars torna a deixar anar pudors que arriben a 
Santa Creu i fan insuportable l’aire. Així ho ha 
exposat ,en un ple, la regidora Sandra Ruaix a la 
regidora de medi ambient, Anna Salvans, per tal 
que es prenguin mesures.
• L’Associació de Comerciants d’Olost i Santa 
Creu agraeix la participació en el V concurs de 
Dibuix del passat dia 18 d’abril.
• El Club excursionista Via Fora organitza un 
curs d’iniciació a la fotografi a digital durant els 
mesos de maig i juny. Serà un curs lleuger, de 
20 hores, amb classes teòriques, pràctiques i al-
guna sortida per posar en pràctica els coneixe-
ments apresos. Inscripcions fi ns el 5 de maig. 
Per a més informació, truqueu al telèfon 626 
796 204.
• Si voleu com a record alguna de les bande-
res commemoratives dels 1100 anys d’història 
d’Olost, us podeu dirigir a l’Ajuntament. Allà 
us en podran donar una gratuïtament.
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El safareig

Montse, des de quan sou presidenta de la coral Noves Veus? És la segona vegada que soc presiden-
ta. Ho vaig ser per primer cop quan vam fundar la Coral i he estat reelegida després que Josep Muns, el 
segon president, es donés de baixa.
Quan es va fundar la coral Noves Veus? Es va fundar quan es va dissoldre la Coral del Lluçanès, que 
era una coral feta per gent de diferents pobles. Aleshores uns quants que volíem seguir cantant vam 
prendre la iniciativa d’organitzar una altra 
coral, que amb el temps es va acabar dient 
Noves Veus.
Què és el que fa bategar la coral? Què 
l’anima i la posa en marxa? El que fa 
bategar la coral són el concerts, les tro-
bades amb altres corals, i les celebracions 
del poble que es fan al llarg de l’any (cara-
melles, comunions i altres festes)
Què representa per vós la música? La 
música per mi és un descans. És passar-
s’ho bé amb bona companyia, oblidar-se 
de tot.
Si tinguéssim ara i aquí el geni de la 
làmpada d’Aladí, què li demanaríeu 
com a presidenta de la coral Noves 
Veus? Principalment, la continuïtat de 
la coral: l’arribada de “noves veus”, gent 
nova que en garantitzés el futur. 

É

Tens un moment?
Entrevista amb Montserrat Codina, presidenta de la coral Noves Veus

M. Àngels Vilalta Subirà recomana 
L’inspector, de Nikolai Gógol

Us puc dir que m’agrada la música, la dansa, i 
també la natació. Però el que més m’agrada és el 
teatre. Últimament estan de moda els musicals, 
però l’obra que jo us recomanaria és L’inspector, 
de Nikolai Gógol, que es representa al Teatre 
Nacional. És una comèdia divertida i satírica. 
Encara que va ser publicada i estrenada a prin-
cipis del segle XIX, la podem adaptar tranquil-
lament al nostre 
temps, ja que és 
un retrat despie-
tat sobre la cor-
rupció política 
dels funcionaris 
i dels càrrecs pú-
blics. El protago-
nista, L’Alcalde, 
interpretat per 
Lluís Soler amb 
una veu excel-
lent, ens fa passar 
una estona ben 
agradable.

Obres a la carretera Centelles, abril 2009

Sta. Magdalena de la Tria

La dona pagesa

Obres a la carretera Centelles abril 2009

L’inspector. Nikolai Gógol La dona pagesa
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