El pati blau
Una Biblioteca a mida
dels usuaris
El Servei Públic de Lectura de la Biblioteca
ha començat el 2010 amb dues bones iniciatives: per una banda, la rebuda del fons
bibliogràfic del C. E. Via Fora, i per altra
banda el començament del projecte Xerrem
per aprendre a parlar en català.
El fons bibliogràfic del Centre excursionista Via Fora es compon bàsicament
de llibres de muntanya i mapes. La majoria són de caire més tècnic que literari, amb
ressenyes d’escalades, de descens d’engorjats, descripcions de rutes a peu, etc. Aquest
fons, propietat del C. E. Via Fora, és cedit a
la Biblioteca amb l’objectiu d’oferir un espai
públic de consulta als socis de l’entitat i a
tots els usuaris de la Biblioteca, i contribueix al mateix temps al patrimoni cultural i
bibliogràfic del municipi.

Dimarts, 16 de febrer

La bossa
Ofertes
O
Of
f rt d
de ffeina
in al Lluçanès i a Osona procedents
de www.diba.cat/slo:
- Nº166373- Professor/a de filosofia, psicologia o ciències
de l’educació a Tona.
- Nº166622- Mosso o dona de neteja a Santa Eugènia de
Berga de 9 a 21h.
- Nº166627- Professor a Centelles amb experiència com a
docent.
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de www.
oficinatreball.cat:
- Nº09201064- Empleat/da administratiu general a Vic.
- Nº092010329- Esteticista a Vic a jornada complerta.
- Nª09201096- Cambrer/a de pisos d’hostaleria a Vic.
- Nº09200924693- Agent comercial a Vic.
- Nº092010527- Dependent/a de carnisseria i xarcuteria a
Torelló.
- Tècnic mitjà en magisteri educació física a l’ajuntament
de Manlleu.
- Comercial Espanya a Manlleu a jornada complerta i amb
experiència.
- Nº092010995- Gravador/a de tatuatges a Manlleu amb
experiència.
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

- El club de lectura Coraline i Els dimonis del foc comencen “Les Rondalles del Bard Gallard” de l’escriptora J.K.Rowling.
Aquests clubs es troben per llegir els dilluns i els dimarts a la tarda.
- Programa Xerrem. Trobada de xerraires per aprendre a parlar català, a la biblioteca, de 4 a 5h de la tarda.
Organitza la biblioteca.

- Carnestoltes al casal. Festa al casal a partir de les 5 de la tarda, amb sessió de ball a càrrec del músic Josep Maria
d’Avinyó. Durant la festa també s’oferirà un bon berenar.

Dimecres, 24 de febrer

Sumari

- Programa Xerrem. Trobada de xerraires per aprendre a parlar català, a la biblioteca, de 4 a 5h de la tarda.
Organitza la biblioteca.
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Plens i decrets

- Tertúlia del club de lectura, amb la novel·la “El que resta del dia” de Kazuo Ishiguro. A les 5 de la tarda a la biblioteca.
Organitza Club de lectura el Casal.

Els projectes del municipi

Divendres, 26 de febrer
- 5ª sessió de treball amb associacions i entitats. Formes de captació de fons (2ª part). Organitza l’ajuntament d’Olost i l’Àrea
de Participació de la Diputació de Barcelona. Edifici del casal, a les 7 del vespre. Informació al 639223641.

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

Espai de trobada
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Serveis: Una biblioteca a
mida

- Cinema al casal amb “Tierra y libertad” (1995) del director Ken Loach. A les 6 de la tarda.

La Bossa

Diumenge, 14 de març
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- II Cursa de Muntanya Via Fora. Organitza el Club Excursionista Via Fora. Cursa inclosa en el campionat de
la Lliga Catalana de Curses. Preu de la inscripció: 20Ð. Lloc i hora de sortida: Pl. Major a les 9h30’. Lloc
d’arribada: Pavelló d’esports.

Associacions, col·lectius
i gent d’Olost

Esports

Neus Clotet recomana

Futbol Club Olost: 28/02/10 FC OLOST – UE SEVA a les 16h.
14/03/10 FC OLOST – CD MOIA a les 16h30’.
Futbol Sala (pavelló): 20/02/10 FS OLOST – BAR LA PUÇA a les 21h30’. OLOST DAMM – DICKENS a les
22h30’. 27/02/10 FS OLOST – LA CANARINHA a les 21h30’. OLOST DAMM – PRENSOLAND
a les 22h30’. 06/03/10 OLOST DAMM – HÍPICA MAVER a les 22h30’. 13/03/10 FS OLOST – CARR. VIC a
les 21h30’. OLOST DAMM – BENET XVII a les 22h30’.
Club Patí Lluçanès (Hoquei):
Categoria Infantil: 27/02/10 CP LLUÇANÈS – SHUM MACA B a les 17h.
Categoria prebenjami: 20/02/10 CP LLUÇANÈS – CP VOLTREGA a les 16h. 06/03/10 CP LLUÇANES – HC
RIPOLL a les 16h. 13/03/10 CP LUÇANES – UE LA GARRIGA a les 16h.

El segle XX

El safareig
Entrevista a Rosa Casals
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A cel obert
El portal d’Olost
Persones i paisatges:
Les cases
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El pati blau i el segle XX
en fotografies

Ajuntament d’Olost:
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 02 11
Fax 93 888 05 52
tramitolost@diba.cat
www.olost.net
Consell de redacció:
Dolors Careta
bibliolost@yahoo.com
Pere Martí
martigp@diba.cat

“Escuela pública de niñas dirigida por
Dª Antonia Berlabé. Olost, 1903.”
Una fotogràfia de principis de segle que
reflecteix l’escola de l’època. Una gran
sala per totes les nenes, amb les més petites
assegudes a davant en bancs per seguir les
classes. Hi havia una mestra i una ajudant.
Les nenes més grans feien d’instructores per
explicar algunes coses als més petits. Com
podem veure, les nenes van totes amb el seu
vestidet i el seu monyo.

A qui no dugui capa pel gener, no li deixis
cap diner
Aquest gener, si una cosa es pot destacar, és la seva temperatura,
bastant més baixa que la mitjana . 3,5ºC el 2010 per 4,2ºC la mitjana. No tant pel fred que ha fet, i si pels nombrosos dies de boira i de
poc sol, fins a 8, que ha fet que les màximes, fossin més baixes.

Serveis al dia

Diumenge, 28 de febrer

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

L’Ajuntament de prop

Dijous, 25 de febrer

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 projecte Xerrem ha nascut de la iniciativa d’unes usuàries de la Biblioteca que han
cercat l’ajut del Servei Públic de Lectura per
aprendre a parlar català. La Biblioteca s’ha posat en contacte amb l’Associació del Correllengua del Lluçanès per tal de rebre recursos del
programa Xerrem. Aquest programa funciona
des del 2008 i ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes dues iniciatives responen perfectament a l’ideari de la Biblioteca de convertir-se en un espai on els usuaris poden realitzar
els seus projectes i satisfer les seves inquietuds
culturals.

2a època I núm. 19 I febrer 2010 I El butlletí municipal d’Olost i Santa Creu

Diumenge, 21 de febrer

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

Llibres de muntanya

Pedra de Toc

Dissabte, 20 de febrer
- Carnestoltes a Olost. Festa a la plaça a partir de les 5 de la tarda amb música i danses, amb el músic Pep Lòpez, i
concurs de disfresses.

Agraïm la col·laboració de:
Pere Bruc, Consorci de municipis del Lluçanès, Ramon Colomer (Arquitecte Municipal), Anna
Salvans, Antoni Salvans, Ricard
Mesquies, Servei de lectura pública d’Olost, Neus Clotet, Rosa
Casals, SOS Lluçanès, Josefa Asperó, Associació del Casal dels
Avis.
Correció:
Montse Ferrer
Dipòsit Legal:
B.18744-2008
Impressió:
Winihard Gràfics, S.L.
Av. del Prat, 7
Pol. Ind. El Prat - 08180 Moià

Viure a Olost: consolidació econòmica i social
del Centre Històric
Amb el projecte “Viure al poble”, finançat amb fons europeus i gestionat a través del Departament de Governació, Olost afronta la remodelació del seu Centre
Històric. Es vol assolir
un model d’economia
basat en els propis recursos, en el foment del
turisme i l’economia
i en la potenciació del
seu patrimoni cultural
i entorn rural. Aquesta
reforma ha de permetre
que tinguem una bona
qualitat de vida per fixar la població, majors
Fira d’en Rocaguinarda 2009
i millors serveis, un accés adequat a les noves
tecnologies. Es compta amb la participació de tothom per a la seva
posada en marxa. Per això s’ha engegat un procés d’informació i
participació ciutadana on tothom qui vulgui pugui tenir un coneixement adequat dels diferents aspectes del projecte i aportar-hi idees que el puguin millorar. Per poder conèixer-lo més a fons, podeu
consultar la documentació a www.olost.cat.

No t’ho perdis! Els carnestoltes a Olost
Aquest proper cap de setmana, Olost celebra els seus dos carnestoltes. El dia 20, el d’Olost, amb música i danses, amb el músic Pep
Lòpez i concurs de disfresses, a les 5 de la tarda a la Plaça Major. Ja
podeu anar preparant els vostres “personatges”, tant els petits com
els més grans. I el dia 21 tindrà lloc el carnestoltes del Casal dels
Avis, amb un bon berenar, a les 5 de la tarda i amb música i ball a
càrrec del músic Josep Maria d’Avinyó. Es permet aprofitar la mateixa disfressa pels dos esdeveniments...

Plens i decrets de govern

Els projectes del municipi

Aprovat inicialment el projecte d’obra
“Millora global dels accessos a Santa
Creu de Jutglar”, amb un pressupost de
103.645 Ð finançat a través del Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local,
amb l’objectiu d’incrementar la inversió
pública en l’àmbit local a través del finançament d’actuacions generadores d’ocupació en obres d’execució immediata.
Aprovada la sol·licitud, a través dels mateixos fons estatals, de finançament en programes d’actuació en l’àmbit educatiu. En
aquest cas el programa és “Manteniment
i neteja del CEIP Terra Nostra”, que és de
la Generalitat de Catalunya però la conservació, calefacció i subministrament són
assumits per l’Ajuntament. La sol·licitud
és de 26.000 Ð, equivalent al pressupost
previst pel 2010.

El safareig

L’alcalde Josep Maria Freixanet informa
que Olost forma part dels 5 municipis de
Catalunya que rebran subvenció de l’Estat
espanyol pel Pla de Competitivitat Turística
“Boscos de bruixes i bandolers” (LluçanèsGuilleries-Montseny). Al voltant d’aquests
protagonistes de la zona durant els segles
XVI i XVII. El Pla contempla les següents
actuacions: centres d’interpretació, camins,
llocs simbòlics i fires i esdeveniments. El
territori inclòs està constituït per 5 boscos,
un dels quals és el bosc d’en Rocaguinarda,
entre Olost i Oristà. Al voltant d’això, el Pla
contempla la creació d’un centre d’interpretació del bandolerisme a Olost, amb itinerari temàtic i animació turística inclosa. Per
aquest projecte de centre-museu, Olost rebrà un ajut de 540.000 Ð.

• El diumenge 17 de gener, l’Associació del
Casal va celebrar la seva assemblea anual, on
es van aprovar els comptes i pressupostos i es
van explicar les activitats fetes i les previstes
per aquest any 2010. Van assistir-hi una seixantena de persones que, després de l’assemblea, van celebrar una torronada amb torrons,
coca, fuet i cava.
• El passat dijous dia 21 de gener va començar un curs d’informàtica bàsica dirigit a persones grans al telecentre d’Olost, amb una
assistència rècord d’una vintena de persones.
És evident l’interès creixent d’aquestes generacions per les noves tecnologies.
• El passat dimecres dia 27 de gener es va celebrar al Casal una xerrada sobre l’autoestima titulada “Per viure amb il·lusió, també de
grans”. Va anar a càrrec del metge i psicòleg
Ramon Buscallà i va ser organitzada per l’Associació del Casal i el Consorci de Municipis.
Hi van assistir entre 20 i 25 persones, que van
quedar molt satisfetes de la xerrada.

Espai de trobada

El 1975, la generositat de Joan
Miró va fer possible la creació de la
Fundació del seu
nom a Barcelona,
i el seu gran amic,
l’arquitecte J. l.
Iinterior de la Fundació Joan Miró
Sert, aixecà un
bell edifici al Parc de Montjuïc. L’obra de J.l.Sert
(Barcelona, 1902-1983) com a arquitecte, urbanista i educador ,ocupa un lloc preeminent en la
història del Moviment modern de l’arquitectura
a Catalunya. Sert va concebre la Fundació segons els principis de l’arquitectura racionalista,
amb diversos espais al voltant d’un pati central
—com és tradicional en l’arquitectura mediterrània— i els lluernaris característics de la seva
obra. Una visita a la Fundació ens fa gaudir
dels valors universals que van saber transmetre
aquets dos grans homes i artistes a través de la
seva obra: llibertat, innovació, modernitat, retrobament amb allò quotidià, solidaritat i amistat.

Tens un moment?

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

Ricard Mesquies, Antoni Salvans i Anna Salvans: La nostra opinió és que aquest local s’ha d’entendre com un lloc de reunió i de relació de grup, però també com a plataforma de participació en les
activitats del poble. No l’entenem com un lloc privat,
on només hi fan activitats els grups que hi són, sinó
com un lloc públic, i per tant amb beneficis per a tothom qui ho vulgui utilitzar en un moment donat.
Donant resposta a les idees plantejades a l’anterior número de Pedra de Toc pels dos col·lectius de joves que
responen a la pregunta, ens sembla entendre que els
futurs usuaris són conscients que l’espai és públic i
que se n’ha de tenir cura. Aquest és, doncs, un bon
punt de partida per a la bona entesa entre tots. Cal
afegir, però, que la responsabilitat final no és dels nois
i noies, ja que no són majors d’edat, sinó de les seves
mares i dels seus pares. Aquest aspecte cal treballar-lo
entre tots.
Esperem donar, doncs, una resposta a les vostres demandes, ja que a partir d’aquest 2010 Olost disposa
d’una tècnica de joventut, que ens servirà per assessorar-nos en la creació, dinamització i cura d’aquests
espais. Aquest és un servei que depèn del Punt Inquiet,
d’assessorament per a joves, del Consorci de Municipis del Lluçanès i que és obert a tothom. El contacte
del Punt Inquiet és joventut.consorci@llucanes.cat .

El portal d’Olost:

Neus Clotet recomana
la Fundació Joan Miró

Escoles velles

Rosita Casals, Presidenta de l’associació del Casal dels Avis d’Olost.
Rosita vau ser escollida presidenta del Casal d’avis
el 2007 .-- Recordeu quina va ser la primera decisió
que prenguéreu com a Presidenta? La meva primera
iniciativa va ser buscar algú que es fes càrrec del bar,
després d’assegurar-me que rebria el suport dels meus
companys en relació amb la feina del despatx, per la
qual no em trobava gens preparada.
Creieu necessari que hi hagi un Casal per la gent
gran? Del tot necessari. Enlloc hi ha la llibertat d’anar
i estar-se sense haver de consumir. És necessari que els
avis es relacionin. Si no hi hagués el casal, on aniríem?
Des del casal s’organitzen festes i xerrades.
Com valoreu la tasca de dinamització de la gent
gran que s’ha fet des del programa Activa’t? Des
que hi ha el programa, molta gent que no sortia de casa
ara ve i es mou. Ha estat positiu, sobretot per als més
grans
Com veieu el futur del casal? Amb optimisme. Penso
que l’any vinent quan es renovi la junta sortirà gent
més jove per continuar el Casal. Si no fora així, si el
casal deixés de ser una entitat per passar a ser un servei,
aleshores seria com si la gent gran renunciés a tenir
casa pròpia.

Rosita
Casals
R i C
l

• Des del mes de desembre del 2009, s’ha posat en marxa una nova web a la xarxa anomenada
www.formacio.llucanes.cat. El seu objectiu és recollir l’oferta formativa del territori. Aquest nou
espai virtual, gestionat pels ajuntaments i pel Consorci del Lluçanès, permet consultar tots els cursos, xerrades, tallers i jornades que s’organitzen a
cada municipi del territori, segons dates i temàtica.
D’altra banda, ofereix altra informació relacionada
Encapçalament de la nova web
amb l’educació permanent i amb la formació online. Us convidem a navegar-hi!
• La web d’Olost i Santa Creu de Jutglar continua el seu procés de millora i actualització permanent. I una prova més d’aquest fet és que des d’aquest mes de febrer, podeu consultar-hi el contingut de totes les ordenances fiscals que hi ha en vigor al municipi l’any 2010.
• El Síndic de Greuges ha donat una resposta contundent a la persistent problemàtica de les pudors
generades per la planta de residus orgànics de Fumanya. A causa, entre altres, de la lentitud de la
resposta de les administracions implicades, el Síndic demana que es comprovi si es compleixen
les condicions de funcionament, que es fixi un calendari per instal·lar un sistema de seguiment
online de la planta i, el més remarcable, que es valori la possibilitat de clausurar temporalment la
planta de residus de Fumanya. Podeu consultar la resposta del síndic a www.olost.cat.

Paisatges i persones: Les Cases en el Mapa del patrimoni
cultural d’Olost
Les Cases és una de les masies més emblemàtiques del municipi d’Olost. Es troba situada
a peu de carretera, al sud-est del nucli urbà. El Mapa del patrimoni cultural d’Olost classifica l’actual construcció com la
d’un edifici d’estil modern i la
data al segle XVIII. Però el nom
Les Cases ja es documenta des
de l’any 1005. El nom de la masia també apareix en un capbreu
de béns del monestir de Lluçà
de l’any 1434, i en fogatges dels
anys 1497 i 1553.
És una masia de grans
dimensions, formada per diversos volums adossats en paral·lel
que formen un edifici de dimensions notables. Els murs són de
maçoneria de pedra. L’edifici té
tres plantes i està coronat amb
una coberta de dues vessants
Façanaa pr
Faç
pprincipal
i ip
inc
ipa
ipal
pal de
pa
de lles
es cases
es
cas
cca
aassess
Façana
amb el carener paral·lel a la façana. Davant la façana principal i la
façana est, hi ha nombroses estructures d’usos agropecuaris que tanquen un pati (o lliça).
La façana principal, orientada al sud, mostra tres volums diferenciats: el de la dreta, el més
antic, està dominat per un imponent portal d’arc de mig punt adovellat amb dovelles de
grans dimensions. A la clau de l’arc hi ha la següent inscripció emmarcada amb motius
geomètrics: “MAS CASAS RENOVAT 1758”.

