El pati blau
El jutjat de pau a Olost
El Jutge de Pau
és una figura
sovint desconeguda. Cal saber que hi ha
un Jutjat de Pau
a tots aquells
municipis on
no hi ha Jutjat de primera
instància i instrucció. A Catalunya n’hi ha
897 en total. El
Jutge de Pau
és escollit cada
4 anys per
Esteve Palau Mitjavila
- Jutge de Pau d’Olost
l’Ajuntament
i és nomenat
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Té determinades competències en
l’àmbit civil i penal; per exemple en relació
amb amenaces lleus contra persones, petites actuacions contra el patrimoni o pertorbacions lleus de l’ordre públic.
Aquí a Olost acaba de ser reelegit
per tercera vegada com a Jutge de Pau del
poble l’Esteve Palau Mitjavila. Ara mateix
porta 9 anys en el càrrec; va començar quan
ja estava jubilat i, per tant, tenia major disponibilitat. Les seves tasques principals
–sempre amb el suport del secretari interventor de l’Ajuntament– consisteixen en
resoldre petits conflictes entre ciutadans,
celebrar casaments (si la parella no demana que els casi l’alcalde o un regidor per
amistat o afinitat) i signar documentació
civil (com els certificats de naixements i
defuncions, els llibres de família, els certificats de matrimoni i tota aquella documentació que ha de passar pel Jutjat). Esteve Palau reconeix, però, que la feina ha
anat disminuint amb el temps, ja que actualment moltes més coses van directament
als jutjats.
Podeu trobar el Jutge de Pau d’Olost
els matins al seu despatx, i acostuma a passar cada dia per l’ajuntament al voltant de
les 12.

La bossa
Ofertes
O
Of
f rt d
de ffeina
in al Lluçanès i a Osona procedents
de www.diba.cat/slo:
- Núm. 165526-Cambrer/a a Vic de 12 a 16 i de 19 a 23h.
- Núm. 165632-Electromecànic/a a Vic de 9 a 13h.
- Núm. 165369-Responsable d’oficina d’una ETT multinacional a Vic.
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de www.
oficinatreball.cat:
- Núm. 09200923085-Monitor/a d’educació i temps lliure
a Sant Boi de Lluçanès.
- Núm. 09200918646-Infermer/a en general a Sant Boi de
Lluçanès.
- Núm. 09200918645-Treballador/a social a Sant Boi de
Lluçanès.
- Responsable de fruiteria a Vic, els matins més una tarda.
- Núm. 09200919650-Monitor/a de serveis a la comunitat
a Vic.
- Núm. 09200922770-Recepcionista d’hotel a Vic. Diplomats.
- Personal per soldadura manual d’estany a Vic.
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
Biblioteca:
C/Escoles,4. 93 888 04 78. Horari d’hivern: dilluns de 7 a 9h i
de dimecres a divendres de 5 a 8h. 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. Dimarts/ 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

Dijous, 17 de desembre
- Tertúlia i xerrada amb Vanessa Amat en Homenatge a Manuel de Pedrolo. A les 5 de la tarda, a la Biblioteca.

Pedra de Toc

Divendres, 18 de desembre
- Exposició pública del material recollit en el projecte “Les nostres fotografies”. En format digital i per a tothom que
estigui interessat en la nostra història. A les 5 de la tarda, al Casal.

Diumenge, 20 de desembre
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- Cinema al Casal amb Mamma Mia (2008) de Phyllida Lloyd. A les 6 de la tarda.

Diumenge, 27 de desembre
- Arribada del patge reial. A les 5 de la tarda, al local social de Santa Creu. A les 6, a la Plaça Major d’Olost.

Del 28 al 31 de desembre

Sumari
2

Plens i decrets

- Cicle de cinema infantil. A la sala de cinema del Casal. D’11 a 13 h cada dia. Dilluns 28, UP (2009). Dimarts
29, Un pont cap a Terabithia (2007). Dimecres 30, Els móns de Coraline (2009). Dijous 31, El viatge de Chihiro
(2003). Organitza: la Biblioteca. Entrada gratuïta.

Dissabte, 2 de gener

Els projectes del municipi
Espai de trobada
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- Festa infantil a Olost. Al pavelló municipal: cars, inflables, jocs gegants, pista americana. De 10 a 13 h i de
16 a 19 h.

Dimarts, 5 de gener

L’Ajuntament de prop

Serveis al dia
Serveis: El jutge de Pau
La Bossa
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- Arribada dels reis d’orient. A 2/4 de 6 faran la seva entrada a Santa Creu de Jutglar i a 2/4 de 7 a Olost.

Associacions, col·lectius
i gent d’Olost

Diumenge, 17 de gener

El safareig

- Assemblea general del Casal d’avis i torronada. A les 5 de la tarda, al Casal d’avis: hi haurà molts torrons.

Roger Sala recomana

Dijous, 21 de gener

Entrevista a Pere Bruc

- Tertúlia del club de lectura, amb la novel·la Una lectora poc corrent d’Allan Bennet. A les 5 de la tarda, a la
Biblioteca. Organitza: Servei de lectura pública d’Olost.

Diumenge, 24 de gener
- Cinema al Casal amb “Una noche en la opera” (1935) del director Sam Wood. A les 5 de la tarda.

Dimecres, 27 de gener
- Xerrada al Casal organitzada pel Consorci de Municipis del Lluçanès. A càrrec de Ramón Buscallà, mestre,
psicòleg i màster en resolució de conflictes. A les 6 de la tarda, al Casal.

Divendres, 29 de gener
- 4a sessió de treball amb associacions i entitats. Organitza: l’ajuntament d’Olost i l’Àrea de Participació de la
Diputació de Barcelona. A les 7 del vespre, al Casal. Informació al telèfon 639223641.

Esports
- Futbol Club Olost:
- 17/01/10 FC OLOST – UD GURB. 24/01/10 FC OLOST – CF CALLDETENES. 31/01/10 FC OLOST
– CF SANT BARTOMEU. 07/02/10 FC OLOST – FC VILADRAU. 28/02/10 FC OLOST – UE SEVA.
Tots els partits a les 15h 30’.
- Futbol Sala (pavelló):
- 15/01/10 FS OLOST – FRED TORELLÓ. OLOST DAMM – FAÇANES ST. VICENÇ.
- 22/01/10 FS OLOST – FAÇANES ST. VICENÇ. OLOST DAMM – CAFE ELS MIRALLS.
- 29/01/10 FS OLOST – MES OSONA. OLOST DAMM – CATIM.
- 05/02/10 FS OLOST – CAFÉ DEL MIG. OLOST DAMM – BARRILETES COSMICOS.
- 19/02/10 FS OLOST – BAR LA PUÇA. OLOST DAMM – DICKENS.
- 26/02/10 FS OLOST – LA CANARINHA. OLOST DAMM – PRENSOLAND.
Els partits del FS OLOST a les 21h 30’. Els partits del OLOST DAMM a les 22h 30’.
- Club Patí Lluçanès:
- 23/01/10 CP LLUÇANÈS – CP VIC A. 20/02/10 CP LLUÇANÈS – CP VOLTREGÀ A. Tots dos a les
16 h.
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A cel obert
El portal d’Olost
Persones i paisatges
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Novembre sec i calent. Algú ho entén?
Aquest novembre ha estat més calent del normal i molt sec. La temperatura mitjana general d’un mes de novembre és de 7,8º C; en
canvi, la d’aquest novembre ha estat de 8,7º C. És un increment
important, tractant-se d’una mitjana. La mitjana de pluja general
habitual un novembre és de 47 l/m2; aquest novembre han caigut
7,5 l/m2. L’estiuet de Sant Martí va arribar i va batre el récord de
màxima des del 1986: el dia 17 vam tenir 23,3º C.

2009, un any intens per recordar
Al gener la crisi continuava
I tothom se’n defensava.
Al febrer els Cremats van reclamar
El que a Europa no semblava interessar.
Al març els del Via Fora van celebrar
La 1a Cursa de muntanya per promocionar.
A l’abril, la Coral es va posar a cantar
I fins a l’aplec de Pasqua ja no ho va deixar.
Al maig els juniors del ciclisme
Van competir amb l’esclat del barcelonisme.
Al juny un nou pont vam inaugurar
I amb la pols vam acabar.
Al juliol el pantà estava fins al capdamunt
I els llibres de cuina es venien a munts.
A l’agost el Mag d’Oz va captivar
I el públic no se’n va pas anar.
Al setembre els de Santa Creu de Jutglar
Es van passar 5 dies sense parar de festejar.
A l’octubre vam preparar un cataclisme
I ens vam convertir al bandolerisme.
Al novembre en Perot Rocaguinarda
Sedueix tothom i fa basarda.
I al desembre? Agafeu-vos ben fort,
Que em sembla que seguirem anant de tort!

Nevada Olost 2009

No t’ho perdis!
Hi havia un temps en què els nens naixien a casa. Hi havia una
època en què els reis eren generosos, així com els seus ajudants.
Hi havia uns anys, llunyans, en què els ajudants repartien felicitat
i somriures entre tots els nens i nenes, i els que ja no ho eren tant.
Es deia que venien de molt lluny, que es guiaven amb les estrelles...
I es deia que eren els Reis Mags d’Orient i els patges reials. Es diu
–i això es diu avui– que un dels patges s’acosta cap a Olost i Santa
Creu. Si així ho creieu, podeu anar, el 27 de desembre, a les 5 de la
tarda a Santa Creu, o a les 6 a Olost, i potser el veureu.

Plens i decrets de govern
Aprovada l’elecció de. Sr. Esteve Palau
Mitjavila com a Jutge de Pau titular d’Olost
per un termini de 4 anys.
Aprovada la revisió anual del Padró Municipal d’habitants del municipi d’Olost,
amb referència a l’1 de gener de 2009. La
població a 1/1/08 era de 1199 persones i a
1/1/09 era de 1217 persones (606 homes i
611 dones). El principal motiu de l’in-crement experimentat s’explica per un major
nombre d’altes que de baixes pel que fa a
residents al municipi.
Signatura del conveni per a la concessió
de la subvenció “Viure al poble” per a la
remodelació del casc antic d’Olost. La signatura es va fer el dijous 26 de novembre
de 2009, amb la presència de l’Honorable
Conseller de Governació, el senyor Jordi
Ausàs, i d’unes 60 persones més, al Casal
d’Olost.

Els projectes del municipi
L’alcalde Josep Maria Freixanet informa
que han estat aprovades les ordenances fiscals del 2010. Indica que enguany només
s’han modificat les tarifes corresponents a
la taxa dels serveis de recollida, tractament
i eliminació d’escombraries i altres residus
urbans per tal d’intentar adaptar-les al cost
del servei. També s’informa que s’adopta per
primera vegada l’Ordenança Regu-ladora de
la taxa per a la utilització municipal de locals
per a actes lúdics, culturals i esportius.
L’alcalde Josep Maria Freixanet informa
que l’Agència Catalana de l’Aigua ha comunicat a l’Ajuntament que s’ha aprovat una
inversió de 800.000Ð per a les obres de la depuradora de Santa Creu de Jutglar. Aquesta
quantitat tan important permetrà executar
quasibé la totalitat del sanejament.

Espai de trobada
Què n’opines de crear un local per als joves?

• Aquest Nadal els comerciants d’Olost i Santa Creus escalfen els aparadors amb un vistós
tió de 80 cm de llarg i uns 30 cm de diàmetre.
El posen a la venda per 25Ð. També regalen
bosses de roba reutilizables per anar a comprar, i us desitgen des d’aquest espai un bon
Nadal .
• El passat 18 de novembre, l’Escola va realitzar un simulacre d´evacuació amb la presència dels bombers. Tota una aventura per als
nens i nenes, que van respondre correctament
al pla d’emergència i, de passada, van poder
seguir els consells dels bombers
• Al voltant de 85 persones es van aplegar al
Casal per celebrar la Castanyada. Hi va haver
parlament de la presidenta, es van menjar castanyes, panellets i entrepans, i hi va haver una
llarga i fantàstica sessió de ball a càrrec del
músic Dani, que va fer engrescar molta gent
gran –i no tan gran– del poble.

Roger Sala recomana
l’esport de l’escalada
L’escalada és una activitat esportiva que consisteix bàsicament en avançar de manera vertical
per parets naturals o artificials, amb l’ajuda del
propi cos. En l’escalada
hi ha diferents modalitats: via llarga, esportiva,
bloc, psicobloc i artificial. Fa gairebé set anys
Via Viatge a Venus a
que vaig provar aquest
Montgrony (1)
esport per primera vegada, i la veritat és que durant tots aquests anys
d’escalada he après moltes coses: normes, valors, esforç, constància, respecte... I tambè m’ha
fet descobrir molts racons, com l’illa de Còrsega.
Per això recomano que ho proveu, per les sensacions, experiències, viatges i altres que ens dóna
l’escalada. Animo sobretot a grans i petits, perquè l’escalada no coneix edats! A part d’escalar
muntanyes, hi ha llocs molt segurs on practicar
l’escalada. Cal Ferrer, a Olost, és un d’ells.

Tens un moment?

Ariadna, Ivet, Mireia, Andrea, Júlia, Helena i Agnès: Fa temps que demanem un local per tenir un
lloc per anar-hi i parlar, fer manualitats i coses així. Estem disposades a mantenir-lo net, respectar-lo i
fer-nos càrrec de qualsevol desperfecte. La nostre opinió és que, com que hi ha dues classes disponibles i dos grups demanant un local, una classe pot ser per a ells i l’altra per a nosaltres. Creiem que una
mala experiència com la que va passar amb uns altres nois, no vol dir que hagi de passar amb nosaltres,
ja que som menys persones i no fumem ni bevem, ni tenim intenció de fer-ho.
Pol, Marta, Laura...: Probablement molta
gent pensa que demanar un espai de trobada, o bé “local”, sembla només un capritx
d’adolescents. Malgrat això, creiem que moltes vegades va més enllà i es converteix en un
lloc on poder-hi fer innumerables activitats,
des de trobar-nos per fer treballs i deures i
també, naturalment, practicar-hi estones
d’esbarjo. Voldríem un lloc on poguéssim
passar bones estones i riure, sense patir fred.
Pensem que, si volem un espai, no l’hem de
tenir en males condicions, sinó tot el contrari: poder lluir i disfrutar d’un lloc com cal
i digne. Un cop aquí, creiem que tothom es
mereix una oportunitat. Les condicions han
de ser correctes, i si no són respectades, trobem bé que s’elimini aquesta prestació d’un
espai, ja que no s’ha complert amb el que
s’havia pactat.

El safareig

Pere Bruc, l’home del temps d’Olost.
Què va passar el 9 d`agost d’aquest any? A dos
quarts de 4 de la matinada va arribar una tempesta de
ponent (com les que acostumen a arribar al nostre poble quan és de nit). Porten bastant aparell elèctric i la
majoria no acostumen a arribar a terra. Però aquesta
va ser una tempesta excepcional: molts llamps hi van
arribar i un d’ells va espetegar al parallamps de casa
meva. Sobretot va rebre fort l’estació meteorològica
automàtica que tenia des de l’any 1992.
Què has fet des d’aleshores? Jo he seguit recollint
dades manualment amb l’estació (o gàbia meteorològica) i fa dos mesos vaig adquirir una nova estació
automàtica, més moderna que l’anterior, connectada
a un ordinador, i que emmagatzema les dades de forma automàtica.

Desembre-gener. El Consorci inicia la “Campanya de difusió del voluntariat lingüístic del
Lluçanès”, amb la participació de dues parelles olostenques.
Febrer. S’informa sobre el nou traçat que
afectarà el terme municipal d’Olost en la construcció de la carretera Olvan-Olost.
Març. Se signa un conveni entre l’Àrea d’esports de la Diputació, el Consorci i els ajuntaments del Lluçanès per activar l’oferta de
serveis esportius municipals.
Abril. El Consell comarcal d’Osona informa que ha encarregat a la Universitat de Vic
un mapa que fixarà les activitats que generen
massa pudor.
1º cursa de Cros escolar, novembre 2009
Maig. L’IES Castell de Quer recupera la formació professional mitjançant un cicle de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes.
Juny. El GDT presenta les analítiques de l’aigua de les fonts d’Osona i el Lluçanès.
Juliol. Els artistes i artesans amb representació olostenca es van reunir a la V Festa de les Arts per
construir un observatori a Sant Feliu Sasserra.
Agost-Setembre. Comencen les restriccions a causa de les obres de la nova carretera a Vic.
Octubre. La Comissió SOS Lluçanès emet un nou comunicat queixant-se de les pudors que segueix emeten la planta de compostatge de Sant Martí d’Albars.
Novembre. La comissió del Correllengua ret homenatge a Manuel de Pedrolo juntament amb les
biblioteques del Lluçanès. Té lloc la 1a Cursa escolar de cros; hi participen 145 nens i nenes.

Paisatges i persones: el Gorg de la Donzella. Mapa del Patrimoni
cultural d’Olost

Bruc. Desembre 2009
Nova Estació Metereològica d’en Pere Bruc

De quines dades et fies més, però? Jo ho tinc clar: les més fiables són les que obtinc manualment de
la gàbia. Són les que envio a TV3. Crec que, en part, els de TV3 segueixen connectant amb mi per l’alta
fiabilitat d’aquestes dades manuals.

Júlia, Helena
Helena, Ariadna
Ariadna, Mireia i Ivet; Font Gran 2009
Júlia

El portal d’Olost: crònica d’ un any (2009)

Què ens pots dir del temps que ha fet aquest 2009? Cal ser prudents perquè no tenim les dades de
desembre, però crec que serà un any més plujós del normal (de 50 a 100 litres per sobre la mitja) i un
any calent: una temperatura mitjana de tots els anys de 12,5º C i aquest 2009 superarà els 13ºC. Mig
grau és molt en temperatures mitjanes.

El Gorg de la Donzella està situat al sud del
nucli urbà d’Olost, a pocs metres de la depuradora del poble, en un punt força engorjat de la riera d’Olost. Es tracta d’un gorg
de dimensions mitjanes i de forma ovalada. Queda tancat en tres quatres parts del
volt per un cingle rocós que assoleix alçades d’uns 4 metres. L’aigua arriba al gorg
fent un petit salt d’un metre i arriba a una
petita plataforma rocosa, on rep les aigües
tractades per la depuradora, just abans de
saltar els quatre metres del cingle rocós. Just
sota el salt d’aigua, la roca forma una petita
Gorg
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balma plena de vegetació. A l’interior del
gorg hi ha grans blocs de pedra despresos, alguns dels quals, de color negrós, es troben just sota el saltant d’aigua. Sobre el gorg,
en un punt on la riera és estreta i passa entre roques, hi ha dos blocs rectangulars de pedra
treballats, que formaven unes passeres que permetien creuar la riera a peu.

