El pati blau
El servei sanitari i les noves
tecnologies
La recepta electrònica
La recepta electrònica és un sistema que fa
servir les noves tecnologies i que simplifica
la prescripció i dispensació de fàrmacs. A
Olost funciona des del 18 de maig per als
malalts crònics, persones amb malalties agudes o amb tractaments de llarga durada.
La recepta electrònica és un “Pla de medicació” que fa el metge a través d’un programa
informàtic. Inclou la informació necessària
per poder seguir correctament el tractament (el nom del medicament, la dosi i la
freqüència d’administració, i la durada prevista). Amb el “Pla de medicació” que dóna
el metge, es poden recollir els medicaments
directament a la farmàcia, i el farmacèutic/a
el podrà consultar a través d’un programa
informàtic i donar els medicaments al pacient amb tota seguretat i confidencialitat.
S’acaba quan finalitza el tractament. Passat
aquest termini has de tornar al teu centre de
salut per tal que et facin una nova recepta o
valorin si cal seguir o variar el tractament.
És una millora que beneficia tothom: al malalt, perquè no té necessitat de passar cada
cop per la consulta per recollir la recepta; a
la farmàcia, que s’anticipa i té a punt el medicament quan fa falta; i al centre de salut,
perquè això li suposa una disminució del
nombre de gent que va al centre sense ser
estrictament necessari.
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- Oferta núm. 161030. Empleat de servei d’arxiu, mitja jornada a Centelles.
- Oferta núm. 0920098507. Carnisser/a, a Calldetenes.
- Oferta núm. 0920098439. Dependent/a de material
d’òptica, a Vic.
- Oferta núm. 0920099707. Electricista d’automoció,
a Vic.
- Oferta núm. 0920099641. Tècnic/a administratiu,
a Vic.
- Oferta núm. 0920099081. Tècnic/a en gestió d’estocs i/o magatzem, a Vic.
- Oferta núm. 0920099551. Terapeuta ocupacional,
a Sant Boi de Lluçanès.
- Oferta núm. 0920099552. Treballador/a social,
a Sant Boi de Lluçanès.
- Oferta núm. 0920099550. Infermer/a, parcial
a Tona.
- Oferta núm. 0920099679. Llauner/a, a Torelló.
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.oficinatreball.cat

- Tertúlia amb la novel·la de Pep Coll L’abominable crim de l’Alzina Graells (Barcelona: Empúries, 1999). Club de lectura
a la Biblioteca, de 5 a 6 de la tarda.

Pedra de Toc

Divendres, 19 de juny
- Créixer amb tu 2009. 6a 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.

2a època I núm. 13 I juny 2009 I El butlletí municipal d’Olost i Santa Creu

Diumenge, 21 de juny
- Cinema al casal. Al casal a les 18h, amb la pel·lícula Chinatown. Programa Activa’t! de l’ajuntament d’Olost.

Sumari

Dilluns, 22 de juny
- Presentació del 14è taller d’estiu de lectura i escriptura. A les 18h de la tarda a la Biblioteca. Organitza el Servei
Públic de lectura d’Olost.
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Dimarts, 23 de juny

Els projectes del municipi

- Revetlla de sant Joan, al camp de futbol vell. Sopar i encesa de la foguera, amb música de La Portàtil FM. El
sopar es farà a les 9 i els tiquets, que valen 6 €, es vendran abans al mateix lloc.

Espai de trobada
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- 2a Marxa de resistència Via Fora. Recorregut de 37,5 km. Sortida a la Plaça Major, a les 7.30 h. Arribada a la
zona esportiva. Inscripcions anticipada: 16 €, al Club (dijous de 19 a 21h), a l’Ajuntament o bé per correu
electrònic (clubexcursionistaviafora@gmail.com). Inscripció el mateix dia de la sortida: 20 €. Més informació als telèfons 676477484 i al 620762409. Organitza el Club Excursionista Via Fora.

Les ofertes a la bossa

4 Associacions, col·lectius
i gent d’Olost
El safareig
Marta Font recomana

- Inici del casal d’estiu. Organitza l’Ajuntament i l’AMPA Terra Nostra amb l’empresa Vespella. Del 29 de juny
al 31 de juliol.

Serveis Socials:
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14h.
t.social.consorci@llucanes.cat

- Inici del taller de teatre per a nens/es de 6 a 14 anys. Organitza el servei de lectura pública d’Olost.

Servei d’inserció laboral:
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dilluns de 9 a 14h.
ocupacio.llusanes@diba.es

- La ruta del carrilet. Sortida organitzada pel Club Ciclista d’Olost. Dos recorreguts a escollir: un que anirà
d’Olot a Girona o un altre d’Olot a Sant Feliu de Guíxols. Dinar a Sant Feliu de Guíxols. Més informació al
telèfon 630461454 o a c.c.olost@hotmail.com

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

Entrevista a Jordi
Palanques

5 Olost en línia

Diumenge, 5 de juliol

Notícies.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

El segle XX
Fotografia situada cap als
anys 40-50 a Olost. En
aquesta imatge es pot veure
com funcionava el transport de
la llet, des de les vaques fins a
la fàbrica Letel de Vic. Aquest
carro, i algun burro, anaven a
recollir la llet per les diferents
cases de pagès i se l’emportaven,
tal com es veu a la imatge, fins a
Cal Basté, a Olost. Allà mateix
la Letel hi enviava un camió que
s’emportava la llet i deixava els
diners per pagar als pagesos i els
dipòsits buits del carregament
anterior. Es podria dir que
els de cal Basté feien la feina
d’intermediaris per fer possible
que la llet arribés al seu destí.

Serveis al dia
Els serveis sanitaris i les
noves tecnologies

Diumenge, 28 de juny

Ajuntament d’Olost:
Horari d’atenció al públic de 8 a 14h i de 16 a 19h.

Joventut. Punt inquiet:
Pl. Major, 1. 93 888 04 12. Dijous de 14h30’ a 19h
joventut.consorci@llucanes.cat

L’Ajuntament de prop
Plens i decrets

Dilluns, 29 de juny

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

Recepta electrònica

Dijous, 18 de juny
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El pati blau i el segle XX
en fotografies
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Al maig, vaig com vaig
Aquest maig ha estat un mes de rècords destacats. Ha estat el maig
més calorós des del 1986: la temperatura mitjana ha estat de 17,4º,
i hem tingut 16 dies amb una màxima que ha passat els 26º. I a més
a més el dia 23 es va enregistrar la temperatura mínima més alta des
del 1986. També ha estat el segon mes més sec des del 1986: han
caigut 38 l/m2. Mes de rècords!

Gran concert de l’orquestra Simfònica Diaula
a Olost
El 17 de maig passat vaa tenir
lloc un esdeveniment cultural no gaire freqüent al nostre
poble, un concert de música
clàssica al fantàstic escenari
de l’església de Santa Maria.
Una orquestra simfònica amb
una quarantena de músics Orquestra simfònica Diaula Maig 2009
joves i de gran nivell que van
interpretar des de peces contemporànies fins a clàssics del cinema
com la música de West Side Story. Un gran concert amb la presència
d’un músic local inclòs al capdavant de la percussió!

El nou pont d’accés a l’escola i la zona esportiva
ja és un fet
El divendres 22 de maig a les 5 de la tarda, l’hora de sortida de tots
els nens i nenes de l’escola, es van retirar les baranes d’obra que
encara impedien el pas de
cotxes pel nou pont. Aquesta infraestructura va quedar,
doncs, finalment inaugurada.
Amb aquest pont ja disposem
d’un nou accés fàcil i còmode cap a la nova i remodelada
zona esportiva i educativa.
Nou pont d’accés
a la zona esprotiva i educativa

No t’ho perdis!
El Diumenge 28 de juny, podreu participar en la Marxa de resistència que organitza el Centre excursionista Via Fora per segon
any consecutiu. És una bona oportunitat per gaudir de la natura i
conèixer el terme municipal d’Olost. L’itinerari, senyalitzat en tot
moment, tindrà un recorregut de 37,5 km, i un desnivell d’uns 800
m. Hi haurà quatre punts d’avituallament i esmorzar al segon punt
per fer més suportable la marxa.

Plens i decrets de govern
Aprovat per decret l’adhesió a les polítiques mancomunades del Consorci de suport a: igualtat home - dona, gestió de la
diversitat i la ciutadania, participació ciutadana, drets humans i joventut.
Aprovada per decret l’adjudicació definitiva de l’obra “Abastament d’aigua potable
a la zona del Puig, Sant Gil i Garduixeres a
santa Creu” a Excavacions Osona S.A. per
un import de 235.224 €.
Aprovat per decret que es requereixi a
Construccions Avigil, l’empresa de l’obra
del carrer Berga núm. 33, que procedeixi
a fer les obres per garantir la seguretat de
la finca i de les edificacions veïnes, ja que
compromet de forma seriosa l’estabilitat
d’aquestes. En cas contrari, l’Ajuntament
s’encarregarà de l’operació.

Els projectes del municipi
Jordi Sala, regidor adjunt d’urbanisme
i habitatge, informa que l’Ajuntament segueix fent gestions per poder netejar els carrers, ja sigui amb l’adquisició d’una màquina
(s’ha demanat finançament per comprar-la),
o bé contractant els serveis periòdics d’una
empresa especialitzada.
La Diputació de Barcelona ha cedit 6 bancs
d’espai urbà en propietat a l’Ajuntament
d’Olost amb un valor de 2003 €.
Òscar Pitarch, regidor adjunt d’esports,
informa que ha estat nomenada la nova coordinadora d’esports del Consorci: Sara Sucarrats. S’ha establert que vingui a Olost els
dimarts a la tarda amb l’objectiu, entre altres,
d’aconseguir subvencions per part de l’Ajuntament i de les entitats esportives del nostre
municipi.

Espai de trobada
Quins serveis bàsics creus que hauria d’oferir el futur Centre Activa’t!?
Anna Salvans, regidora de Benestar Social i salut:
Considero que el servei bàsic ha de ser el centre de dia, que haurà de ser un espai que doni
servei a persones en situació de dependència,
però també a gent no depenent. Crec que ha de
donar continuïtat al programa “Activa’t!”, amb
espais més grans i adaptats i amb un augment
de l’horari d’atenció al públic i del nombre de
serveis que es prestin. El centre de dia ha de ser
un centre diürn rural polivalent amb serveis per
a la gent gran del poble, amb activitats socials,
de fisioteràpia, d’estimulació de la memòria i
amb serveis com el menjador, la bugaderia o la
higiene personal. A les tardes cal mantenir els
tallers i tertúlies per a persones no dependents
i els cursos de suport als cuidadors.
Grup de suport cuidadores informals
Grup de cuidadores informals d’Olost:
Cal buscar coses que ocupin la gent que estan
en situació de dependència. Considerem important que es pugui donar servei de menjador i que es
pugui obrir matí i tarda, i amb una oferta flexible, de manera que les persones puguin anar-hi d’una
forma estable o en estades temporals. Caldria buscar solucions per al transport de les persones, ja que
n’hi ha moltes que no hi podran arribar per culpa de les barreres arquitectòniques. Caldria fer-hi activitats de gimnàstica i altres activitats pròpies d’un centre de dia. I tot això, amb un servei mèdic o un
ambulatori que pugui cobrir les necessitats i les urgències que sorgeixin durant les activitats. Tot el que
sigui obrir nous serveis ja ens està bé.

El safareig
• Fa un parell de mesos, a Olost es va presentar el llibre La cuina d’abans en la nostra memòria amb una primera edició de 200 exemplars.
Volem agrair l’acollida que ha tingut el llibre i
que ens permet pensar en una segona edició.
• Els alumnes de 6è de l’escola Terra Nostra,
tenen previst fer una visita al IES Castell del
Quer de Prats el dia 16 de juny. L’objectiu és
fer una visita guiada per familiaritzar-se amb
les instal·lacions i el funcionament de l’institut.
• El passat dia 1 de juny, l’Associació del Casal dels avis d’Olost, amb la col·laboració dels
mestres del CEIP Terra Nostra i de l’Ajuntament, van celebrar de nou la caminada intergeneracional. Es va fer pels voltants de la Casa
Nova, amb una distància de 4 km i amb un
final de xocolatada per tothom. Va ser tot un
èxit de participació, ja que es calcula que hi
van venir més de 100 persones, entre nens/es
i adults.

Marta Font recomana El caçador
d’estels, de Khaled Hossei
M’agrada molt llegir i últimament m’interessen les novel·les d’autors estrangers. Trobo
que és una manera de viatjar per llocs exòtics,
d’apropar-se a la cultura d’aquests països i comprendre millor la seva història, ja que la lectura
et fa posar a la pell dels personatges. El caçador
d’estels és una novel·la que té per escenari Afganistan. Ens parla de l’amistat entre Amir, fill d’un
home ric, i Hassan, fill d’un hazara de classe inferior; de la traïció
entre ells dos després de la competició més important
d’estels de Kabul; i
del preu de la lleialtat (Amir emigra als
Estats Units i torna
a l’Afganistan, inmers en la dictadura dels talibans, per
guanyar el perdó
del seu amic). Espero haver despertat la
vostra curiositat. De
ben segur que no us
decebrà.
Portada del llibre

Tens un moment?

Entrevista amb Jordi Palanques, president dels Cremats d’Olost
Recordes el dia que vas decidir ficar-te en això del foc? La
colla de diables de Molins de Rei, amb el camell com a símbol, va
fer que de petit em despertés l’interés pels correfocs i ho seguís
com a espectador. Un cop a Olost, jo i el meu germà ens vam
plantejar de recuperar els Cremats, que ja havien existit al poble.
I fins arribar a avui.
Com valores el treball que heu fet els cremats aquests últims
anys? Penso que es podria fer millor, però que amb el temps que
portem no es podia fer més. Ho valorem molt positivament.
Quines sensacions tens quan ets dins de la bèstia? A mi
m’encanta. Et trobes amb el pes i pateixes, però és una sensació
fantàstica, emocionant i de molts nervis perquè tot funcioni bé.
Heu tingut algun “accident” que recordis? Sobretot en el
primer o segon correfoc, on el castell de focs va fallar i van sortir
boles per tot arreu, amb cremades de més d’una pell i alguna
bossa dels que s’ho miraven.
Quins projectes teniu per aquest estiu?
Aquest any tenim la sortida a Luxemburg organitzada per Adifolk. Tres dies d’actes al voltant de la cultura catalana i on hi fem
un correfoc amb els diables de sant Joan Despí.

En jordi i la fera
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• El grup de Defensa del Ter (GDT) ha exposat públicament el resultat de l’última analítica, realitzada a principis del 2009, sobre la concentració de nitrats a l’aigua de les fonts d’Osona i el Lluçanès
i ha alertat de l’increment de nitrats a bona part d’aquestes. En el cas d’Olost, mostra que la font de
la Casa Nova, la font de la Vila i la font del Gorg Negre superen la quantitat de nitrats permès per
l’OMS, que és de 50 mg/l. Per tant esdevenen fonts no recomanables per al consum humà. Tot i així,
cal recordar que l’aigua de consum habitual —la que surt per les aixetes de les nostres cases— és
tractada i potable, i no supera aquests límits establerts per l’OMS (www. gdter.org).
• Des de l’oficina de consum del Consell Comarcal es vol informar totes aquelles persones usuàries
del telèfon mòbil amb targeta de prepagament que s’han de dirigir a una oficina comercial per identificar-se com a client. La identificació s’haurà de fer abans
del proper 7 de novembre de 2009. Si no es fa, es podria
perdre la línia i el número de mòbil. Oficina Comarcal
d’informació al Consumidor: 93.883.41.30.
• Arriba el bon temps i de propostes no en falten. A Sant
Bartomeu del Grau s’ha organitzat la II Cursa de Muntanya. Serà el 20 de juny i tindrà les següents modalitats:
cursa infantil (9 a 14 anys) i cursa d’adults. Hi haurà parades amb productes de muntanya: llibres, GPSs, vehicles, material esportiu, etc. Ja podeu trobar tota la informació actualitzada i les inscripcions anticipades al web
de la cursa: http://www.cursademuntanya.sbg.cat/

A cel obert: Sant Andreu de Tresserres
Sant Andreu de Tresserres és una petita església situada a uns 20 metres al nord-est de la
masia de Tresserres, en un petit serrat elevat des d’on es pot veure gran part del terme municipal. S’hi pot anar des d’Olost agafant el camí de Pela fins al Xalet i seguint en direcció
a la Casanova de Pela pel camí de la dreta durant uns 2 km. Sant Andreu és una església
de planta rectangular, amb l’absis carrat i la teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Fou construïda amb
murs de maçoneria de pedra amb
algunes parts de carreus carejats disposats en filades regulars
i cantonades diferenciades de
carreus de majors dimensions.
La façana principal, orientada a
l’oest, presenta un portal d’arc
de mig punt adovellat i brancals
de pedra. Coronava la façana un
campanar d’espadanya, avui desaperagut. El temple actual no correspon a l’edifici documentat el
segle XIII, si bé alguns elements
d’aquesta primera construcció
es troben encara integrats en
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