El pati blau
La web del municipi d’Olost
i Santa Creu es renova
A l’any 2009, ja en ple segle XXI, un municipi com Olost ha de disposar d’una pàgina
web amb cara i ulls, i amb persones al darrere que hi estiguin a sobre. Internet té virtuts
i defectes, però s’hi ha de ser. Si heu tingut la
paciència de connectar-vos a la web d’Olost
aquestes últimes setmanes, haureu començat a notar aires de renovació. De moment,
ja s’actualitza més sovint que en els últims
temps, la qual cosa és fonamental perquè
la web tingui major nombre de visites, com
ja s’ha pogut comprovar les últimes setmanes. També hi ha noves seccions, que són
principalment les relacionades amb Pedra
de Toc, perquè el pugueu consultar sempre
que vulgueu. A més a més, també s’han fet
reformes internes a la web –que els usuaris
no notem, però que donen major agilitat i
seguretat al funcionament de la mateixa–.
Però això només és un punt de partida per a una reforma encara més ambiciosa. L’ajuntament d’Olost, en col·laboració
amb la Secció d’Assistència en Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, vol
que la web sigui sobretot una eina al servei
de les persones d’Olost i Santa Creu de Jutglar. Pretén, per exemple, que es puguin realitzar tràmits i gestions municipals a través
d’internet, així com convertir-se en una font
d’informació fiable i actualitzada tant per a
la gent del nostre municipi com per a la resta de visitants de la xarxa. S’espera culminar
aquest procés a principis del 2010, que tots
vosaltres hi sigueu presents i que ens feu
arribar les vostres idees i contribucions.

Dimecres, 21 d’octubre

La bossa
Off t d
Ofertes
O
de ffeina
i all Lluçanès i a Osona procedents de
www.diba.cat/slo:
- Oferta núm. 164130. Cambrer a Vic.
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de
www.oficinatreball.cat:
- Oferta núm. 09200918752. Empleat/ada administratiu/iva
de comptabilitat a Vic.
- Oferta núm. 09200918646. Infermer/a a Sant Boi de Lluçanès.
- Oferta núm. 09200918801. Instal·lador/a de calefacció a
Vic.
- Oferta núm. 09200917142. Orientador/a professional per
a la inserció a Vic.
- Oferta núm. 09200916636. Professor/a tècnic en formació
a Vic.
- Oferta núm. 09200918895. Tècnic/a en mecànica d’automoció a Vic.
- Oferta núm. 09200917519. Treballador/a social, a Sant Boi
de Lluçanès.
- Oferta núm. 09200919084. Perruquer/a unisex a Sant
Quirze de Besora.
Aquestes informació és facilitada pel Servei d’Ocupació del
Lluçanès.

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

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

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

Pedra de Toc

Dijous, 22 d’octubre
- Tertúlia del Club de Lectura, amb el llibre Les senyoretes de Lourdes, de Pep Coll. A la Biblioteca, a les 5 de la tarda.

Diumenge, 18 d’octubre
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- Cinema al Casal. A les 18h, al Casal dels avis d’Olost, amb la pel·lícula argentina Elsa y Fred..

Diumenge, 1 de novembre
- III Pedalada del Rovelló. Sortida des del pavelló poliesportiu a les 8.30 h. del matí i amb diferents recorreguts
segons la categoria. Organitza el Club Ciclista d’Olost. Més informació a c.c.olost@hotmail.com

Sumari
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Dilluns, 2 de novembre
- Català al Lluçanès pel curs 2009/2010. Curs a Olost els dilluns de 8 a 9.30 h. del vespre, a partir del 2 de novembre.
Inscripcions fins el 20 d’octubre a l’ajuntament d’Olost (938880211). Més informació a formacio.consorci@
lucanes.cat.

L’Ajuntament de prop
Plens i decrets
Els projectes del municipi
Espai de trobada
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Dissabte, 7 de novembre

Serveis al dia

- Presentació del mapa del patrimoni cultural d’Olost. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent de l’escola Terra Nostra.
Organitza l’ajuntament d’Olost.
- Big Mama. A dos quarts de 8 de la tarda, a la sala polivalent de l’escola Terra Nostra. Recital musical i narratiu
sobre el blues i el jazz. Organitzat pel Bibliobús.
- Teatre amb l’obra “Políticament incorrecte” del grup de teatre ARRELS de Roda de Ter. Al teatre parroquial a les
22h. Organitza l’ajuntament d’Olost.

La nova web municipal
La Bossa
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- 16a edició de La Fira d’Olost. Mostra d’Arts i Oficis. Espectacles, fira artesanal i agrícola, exposició de bestiar,
mostra d’oficis antics, ballada de gegants i moltes sorpreses al llarg de tot el dia.

Francesc Reñé recomana
Entrevista Joan Sala,
el cisteller d’Olost
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Dimarts, 10 de novembre
- Sortida d’educació infantil i CI del CEIP Terra Nostra. Teatre a Prats amb l’obra “Giralluna”. Sortida de tarda.

Diumenge, 15 de novembre
- Castanyada al casal. A partir de les 5 de la tarda, al Casal dels avis d’Olost, amb un berenar on no hi faltaran ni
castanyes ni panellets. Ball de tarda amb en DANI. Organitza l’Associació del Casal dels avis d’Olost.

El segle XX
En aquesta imatge podem veure
la vestimenta habitual de la
gent a principis dels anys 20. El
noi que veiem a mà dreta porta
una brusa llarga de les que
portaven especialment els que
tenien bestiar per negociar. La
noia que hi ha a mà esquerra va
amb un vestit de coll alt i amb
un monyo, ja que en aquella
època no es tallaven mai o quasi
mai els cabells. De la parella
de persones grans asseguts al
voltant de la nena, ell porta una
faixa i ella un mocador al cap,
peces habituals en una família
de pagès. Aquesta foto es va fer
per enviar a un fill que era al
servei militar i que no veia quasi
mai la seva família.

Associacions, col·lectius
i gent d’Olost
El safareig

Diumenge, 8 de novembre

Biblioteca:
C/Escoles,4. 93 888 04 78. Horari d’estiu: De 9 a 11h del matí.
bibliolost@yahoo.com

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

Portada actual de la web a 30/9/09

- Sortida del CM i CS del CEIP Terra Nostra. Al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. Sortida de tot un
dia.

A cel obert
SOS Lluçanès
Persones i paisatges
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Curioses coincidències de la Festa Major
i la pluja
Com que hem tingut un setembre molt “normal” quant a pluges i
a temperatures, en aquest número us volem comentar el que segur
que ja vau notar. La Festa Major d’Olost va ser passada per aigua en
molts moments. A l’agost van caure 115 litres, dels quals 100 van
caure els dies de festa major. Quasi un 90% del total! D’altra banda,
va ser el tercer mes d’agost més calorós des de l’any 1987.

Caputxetes de tots colors, un llibre de contes
de Teresa Ribera
Destinat a petits i a grans, Caputxetes de tots colors narra de
forma original i particular la història de vuit caputxetes d’indrets
diferents de la comarca. El llibre,
editat per l’ajuntament d’Olost,
està fantàsticament il·lustrat per
Gerard Bosch i Emi Ribera. El
podeu trobar a les llibreries i a la
Biblioteca.

Caputxeta grisa

En Perot es renova i
entra al facebook
P lla Festa
Per
F
M
Major
j d’Ol
d’Olost vam poder
veure un Perot i una Mercè, sempre
inseparables, totalment renovats i preparats per a un futur llarg i prometedor. Ara també els podeu trobar al
“facebook”, aquesta xarxa social d’internet, sense principi ni final. El Perot
ja hi té 75 amics. Hi trobareu un munt
d’informació sobre la seva agitada vida
i història.

El nou Perot Rocaguinarda

No t’ho perdis!
Si teniu curiositat per conèixer el patrimoni d’Olost i Santa Creu,
acudiu a la presentació del Mapa del patrimoni cultural d’Olost, a la
Sala polivalent de l’escola, dissabte 7 de novembre. L’acte, organitzat per l’ Ajuntament, comptarà amb la presència dels responsables
tècnics del Mapa. A continuació podreu gaudir d’un recital de blues
i jazz amb el grup Big Mamma.

Plens i decrets de govern
Aprovada la moció de suport a les consultes populars municipals per la independència. El ple acorda felicitar la gent
i els representants municipals d’Arenys
de Munt per la demostració de civisme
i democràcia participativa que han dut a
terme convertint una consulta popular en
una festa i demostrant que exercir el dret
a decidir és possible. També acorda donar
suport a les iniciatives que sorgeixin des
de les entitats cíviques locals per a la celebració de consultes populars per la independència.
S’informa que l’empresa Olost Alimentària, filial de Casa Tarradellas, ubicada a
l’antiga fàbrica Turbofil, iniciarà la seva
activitat a principis de novembre. S’espera
que això contribueixi a la progressiva disminució de la nostra taxa d’atur.

Els projectes del municipi
El regidor Antoni Salvans informa sobre el
nou contingut que es pretén donar a la Fira
d’Olost. Canvia de tarannà i comptarà amb
molta gent que hi participarà. Se centrarà en el
tema del bandolerisme, en el Perot i la Mercè.
Hi haurà una ballada nocturna dels gegants,
entre altres sorpreses. S’informa també que el
dia abans hi haurà els actes de presentació de
l’Inventari del Patrimoni d’Olost, l’actuació de
la Big Mama del servei de Bibliobús i l’obra de
teatre Políticament incorrecte del grup de teatre
ARRELS de Roda de Ter.
L’alcalde Josep Maria Freixanet informa que
properament es farà la presentació del projecte
“Viure al poble”, un projecte de remodelació
del centre històric d’Olost adreçat primer als
comerciants i, posteriorment, a tots els veïns.

El safareig
• Marc Casellas i Adrià Noguera van ser els
millors classificats locals en la cursa de bicicletes de muntanya (2 h de resistència BTT),
que el Club Ciclista d’Olost organitzà el passat 5 de setembre. La premsa va destacar el
gran nivell esportiu de la cursa.
• Curs gratuït de català inicial dirigit a tothom que vulgui tenir un coneixement bàsic
del català. Per a inscripcions, cal dirigir-se a
l’Ajuntament. El curs començarà (si ha prou
inscrits) el dilluns 2 de novembre. Serà de 8 a
2/4 de 10, al Casal dels joves.

Francesc Reñé i Busquets recomana Caputxetes de tots colors, de
Teresa Ribera i Icart
M’han preguntat què m’agradaria recomanar a
la gent d’avui. Tinc clar que una de les activitats
més gratificants de la meva vida és la pràctica de
la lectura. Ja fa molts anys que algú va dir que
no imaginava res més trist que una tarda de pluja sense saber llegir. Darrerament he llegit amb
fruïció el llibre de Teresa Ribera i Icart Caputxetes de tots colors. És un llibre que m’ha retornat
al món dels meus anys de joventut. És com un
cant adreçat cap a aquells llocs que ens han vist
créixer, tot fantasiejant amb uns noms que ens
vénen de lluny.

• Per iniciativa popular s’ha organitzat un
curs d’iniciació al futbol per a nens i nenes
de 4 a 7 anys. Serà cada dijous, al Pavelló, de
2/4 6 a 7 de la tarda. També el dijous, un grup
de veterans conviden tothom a jugar a futbol
sala, de 9 a 10 de la nit.

Teresa Ribera.
Caputxetes de
tots colors. Olost,
Ajuntament d’Olost
2009

Espai de trobada
Perquè o per qui creus que potser més útil el nou circuit de salut instal·lat a Olost?
Antoni Salvans, regidor adjunt de cultura, esports, joventut i medi ambient:
Crec que el nou circuit està destinat a un públic força ampli. La seva longitud està a l’abast de tothom,
així com la seva dificultat. Ens podem adaptar al que està indicat als cartells i fer més o menys repeticions depenent del nivell de cada persona. L’època de l’any, tot i ser exterior, és molt variable, ja que
s’han buscat emplaçaments amb un mínim d’il·luminació que també permet fer-lo de nit. Un apunt
que sí que cal remarcar és que aquests circuits no
estan especialment recomanats per nenes o nens
en edat de creixement (fins a l’adolescència), ja que
es treballa molt la força. Esperem que l’utilitzeu i
el fruïu fent esport i millorant la vostra salut!
Gil Salvans:
El ventall de persones que poden ser usuaris del
nou circuit de salut és molt ampli, entre els 14 i els
55 anys. Els diferents punts d’exercici són fàcils,
tant de comprensió com de realització, i l’únic aspecte que pot canviar és el nombre d’exercicis, la
freqüència, la durada, la intensitat.... Tota persona que tingui ganes de mantenir-se en forma i fer
exercici pot treure una bona utilitat del circuit. Els
Plànol de situació del circuit de salut
5 punts del circuit són variats, i hi haurà persones
que els n’interessarà més un que els altres, ja sigui
per comoditat o per necessitat. El grup de persones a qui pot ser més útil són nois i noies joves que es
volen mantenir en forma, practicar algun esport o trobar-se millor i fer salut. Com a usuari habitual,
penso que és una instal·lació important, ben pensada, que pot ser utilitzada per un gran ventall de
persones, i que en canvi diria que el cost de la instal·lació no és molt elevat.

El portal d’Olost
• Des del Consell de redacció d’aquest butlletí hem
decidit reproduir íntegrament aquest comunicat de
premsa que els últims dies i setmanes ha sortit en diversos mitjans de comunicació:
«Per un Lluçanès net i sa, tots ens hi hem d’implicar
Els veïns de La planta de compostatge de Sant Martí d’Albars afectats per les pudors que emet aquesta, han recollit
les queixes corresponents al mes d’agost per tal de conscienciar tots els organismes oficials de les molèsties que
pateixen des que va començar a funcionar la planta i que
encara no han cessat.
Manifestació del 19 de juny de 2005
Els afectats que promouen la queixa –aproximadament el 90% dels veïns– manifesten que aquest estiu les
pudors han estat especialment ofensives a les nits, fet que s’agreujava per la calor, ja que amb les altes
temperatures no podien evitar les pudors de l’exterior.
En les queixes sol·liciten que es prenguin les mesures necessàries per tal que les activitats
que originen aquestes males olors es paralitzin immediatament i es promogui un expedient sancionador per tal d’imposar les sancions adients i així donar plena garantia que situacions com aquesta
no puguin repetir-se en el futur.
Cal recordar que, després d’un període en què les queixes insistents i generalitzades dels
veïns i la seva mobilització, es van dur a terme modificacions tècniques a la planta. Ara s’ha posat de
nou de manifest que aquestes modificacions no han suposat que les molèsties hagin quedat resoltes,
sinó al contrari. Aquest estiu aquestes molèsties s’han repetit amb molta insistència, com ho acredita
el gran nombre de queixes davant l’Administració presentades pels veïns afectats.
Comissió SOS Lluçanès.»

Tens un moment?

Joan Sala Domènech, el cisteller d’Olost
Qui és en Joan Sala Domènech?
Sóc el cisteller d’Olost. Calculo que he treballat en aquest ofici uns 58 anys.
Abans a tots els pobles hi havia un cisteller
i avui en dia ja no en queden...
Abans es feien molts objectes útils per al camp
amb vímet o canya. Recordo que s’anava a
treballar a les cases de pagès mateix i t’hi quedaves fins que s’acabava el vímet. També es
construïa amb cel ras o s’embogaven cadires.
L’arribada del plàstic i altres materials ha desplaçat al vímet.
Tenint en compte que la fira és un bon lloc
perquè els artesans exposin els seus articles, quina opinió teniu de la Fira d’Olost?
El primers anys van venir molts artesans; ara
cada cop en som menys. No tenim gran anomenada; també es cert que hi ha moltes fires

Joan Sala 2009

En què ha canviat la fira d’abans i la d’ara?
No té res a veure. La Fira d’Olost era molt gran. Venia bestiar en grans quantitat i moltes parades. Era
un dia assenyalat per a la gent de la comarca, que venien a buscar el que els faltava per tot l’any.

Paisatges i persones: La Casa Gran en el Mapa del patrimoni
cultural d’Olost
La Casa Gran és un edifici d’estil modern situada en el nucli urbà de Santa
Creu, a prop de l’església. En la llinda del
portal de la façana principal, hi consta la
següent inscripció: «1533. RESTAURAT
PER JOSEP REXACH COLL 2003». La
casa, orientada al sud, és de dimensió
mitjana, bastida amb murs de maçoneria de pedra amb els carreus treballats
delimitant les cantonades. La teulada és
de doble vessant, amb aigües a la façana
principal i posterior. La masia està formada per un volum principal de planta
baixa, primer pis i golfes. Les finestres
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del primer pis estan emmarcades amb
pedra bisellada i ampit motllurat. Altres obertures es presenten emmarcades amb monòlits de pedra i decorades amb motiu geomètrics a la llinda. La Casa Gran havia estat hostal,
i alhora era casa de parada i acolliment dels ramats transhumants i també de traginers, ja
que aquí coincidien el camí ral i els camins ramaders.

