El pati blau
El reciclatge d’orgànica:
un servei en benefici de tots
Les restes de menjar, el marro del cafè, un
tap de suro, un llumí o restes de paper de
cuina. Vet aquí una llista de coses que fins
fa poc anaven al cubell del rebuig i que, d’un
temps ençà, ens hem hagut d’anar acostumant a sentir que representen un recurs
molt útil i necessari. Són residus de matèria
orgànica.
Actualment a Olost reciclem 158 g.
per habitant i dia de matèria orgànica, una
mica lluny dels 200 g. que hauríem d’assolir durant l’any 2010. Cal pensar que, a més
a més de les millores que una mesura com
aquesta suposa per al medi ambient, també
ens aporta beneficis per al nostre poble, ja
que com més bé separem, menys augmenta
la taxa de deixalles.
Un dels objectius fonamentals d’aquesta recollida passa per reduir de forma
important la quantitat de deixalles i residus
que van a parar als contenidors de rebuig,
que són aquells residus que no es poden
reciclar i que per tant comporten més dificultats de gestió i més perjudicis per al medi
ambient. L’any 2009 el percentatge de residus de rebuig respecte el total de residus era
del 74%. L’objectiu és que al 2010 aquests
residus només representin el 20% del total.
La fita és important i la participació i implicació de tots nosaltres, imprescindible.

Divendres, 19 de març

La bossa
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents
de www.diba.cat/slo:
- Nº166806 - Programador/a informàtic/a a Manlleu.
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de www.
oficinatreball.cat:
- Empleat/ada administratiu/iva, en general a Gurb.
- Monitor/a d’educació i temps lliure a Olvan.
- Mestre/a d’educació infantil a Roda de Ter.
- Tècnic/a en fred industrial a Vic.
- Enconfrador/a a Roda de Ter.
- Ajudant/a de cuina a Prats de Lluçanès.
- Esteticista a Vic.
- Tècnic mitjà en treball social a les Masies de Voltregà.
- Agent comercial a Vic.
- Tècnic/a en mecànica d’automoció a Manlleu.
- Infermer/a en general a Manlleu.
Aquestes informació és facilitada pel Servei d’ocupació del
Lluçanès.

20% Rebuig

10% Vidre

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

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

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

35%
Multiproducte

Pedra de Toc

- Cinema al casal amb Dia de fiesta (1949) del director Jacques Tati. A les 6 de la tarda.

Dilluns, 22 de març
- Inici de L’herència de les bruixes de Yolanda Arrieta Malatxetxebarria. Lectura dramàtica. Club de lectura Coraline.
A dos quarts de 6 de la tarda.
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Dimarts, 23 de març
- Inici de El Flautista d’Hamenlin de Joan de Déus Prats. Lectura dramàtica. Club de lectura Els dimonis del foc
i club els Pokemon. A dos quarts de 6 de la tarda.

Dijous, 25 de març
- Tertúlia del club de lectura casal, amb la novel·la La Pell freda d’Albert Sànchez Piñol. A les 5 de la tarda a la
biblioteca. Organitza: la biblioteca.

Sumari
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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

L’Ajuntament de prop
Plens i decrets

Dissabte, 27 de març

Els projectes del municipi

- Calçotada al casal.

Espai de trobada

Dilluns, 5 d’abril
- Aplec de Sant Adjutori amb la tradicional cantada de caramelles.
- Tir al plat al serrat bolater. A partir de les 9 del matí. Organitza: Josep Maria Caselles.
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- 6ª i última sessió de treball amb associacions i entitats. Coordinació i informació entre entitats i associacions.
Organitza l’ajuntament d’Olost i l’Àrea de Participació de la Diputació de Barcelona. Al casal, a les 7 del vespre.
Informació al 639223641.
Futbol Club Olost: (3ª regional)
14/03/10 FC OLOST – C.D. MOIA a les 16h30’.
28/03/10 FC OLOST – C.F. SANT JULIA a les 16h45’.
Futbol Sala (pavelló):
19/03/10 FS OLOST – HO HAVEU VIST TEAM a les 21h30’. OLOST DAMM – GIRBAU a les 22h30’.
26/03/10 FS OLOST – NETEJES RODA a les 21h30’. OLOST DAMM – FRED TORELLÓ a les 22h30’.
09/04/10 FS OLOST – OLOST DAMM a les 22h30’.
16/04/10 FS OLOST – CAFÉ ELS MIRALLS a les 21h30’. OLOST DAMM – MES OSONA a les 22h30’.
Club Patí Lluçanès (Hoquei):
Categoria Infantil: 21/03/10 CP LLUÇANÈS – UNIÓ ESPORTIVA BARBERÀ a les 17h.
Categoria prebenjami: 13/03/10 CP LLUÇANÈS – UE LA GARRIGA a les 16h.

El segle XX
Treballadores fàbrica santa creu
al gorg-anys 30

En aquesta foto, que data dels anys
30, hi apareixen les treballadores de la
fàbrica d’en Bellús, aquella fàbrica de
la xemeneia que trobem a mà esquerra,
anant de Santa Creu cap a Prats de
Lluçanès. Era l’única fàbrica tèxtil que hi
havia a tocar de Santa Creu de Jutglar i
hi treballava molta gent, des de les nenes
que hi apareixen fins a gent de més edat.
La foto està feta al gorg, a tocar de la
fàbrica. Precisament va ser l’amo de la
fàbrica, en Josep Bellús, qui va recolzar
la construcció de l’escola de Santa Creu,
actual seu del Consorci del Lluçanès i del
local social de Santa Creu.

Serveis al dia
Serveis: Reciclatge
orgànica

Divendres, 16 d’abril

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

Escola Bressol Estel:
C/Raval del mig, 15 – Tel. 93 888 05 53.
estel.olost@gmail.com

35% Orgànica

Diumenge, 21 de març

La Bossa
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Esports

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

OBJECTIU 2010

- ertúlia a les 22h30’ a la Fonda Sala amb Les veus del desert de Marlo Morgan. Organitza: el Club de lectura la
Fonda i la Biblioteca.

Associacions, col·lectius
i gent d’Olost
El safareig
Jordi Palau recomana
Entrevista a Comissió
de festes de Santa Creu

5 A cel obert
El portal d’Olost
Persones i paisatges

6

El pati blau i el segle XX
en fotografies

Febrer, mes mentider: un dia dolent
i l’altre també
Sens dubte, aquest ha estat un mes extraordinari i potser és el motiu
que s’hagi fet llarg, tot i ser el més curt de l’any. La mitjana de temperatura s’ha quedat en 4,3 ºC, quan la mitjana del febrer acostuma
a ser de 5,5 ºC. El dia 11 vam “patir” la màxima més baixa des del
1986: 1,8 ºC. I per acabar-ho d’arreglar, la pluja: han caigut 65’3 l/
m2, quant la mitjana és de 24 l/m2.

El “miron” i els troglodites, guanyadors
del concurs de disfresses
El “miron”, com a disfressa individual, i el grup de
troglodites, en la categoria
de comparsa, van ser els
guanyadors del concurs a
les millors disfresses del
Carnestoltes del 2010. El
jurat, format per represen-
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tants de l’Associació de Comerciants,
del Casal d’avis i de l’Ajuntament, van
premiar l’originalitat i el bon humor
dels guanyadors. El premi consistí en
un cap de setmana a Andorra i un àpat
a la Fonda Sala. L’organització del carnestoltes oferí a tothom música , danses i xocolata amb coca, a la qual cosa
es va correspondre amb gresca, sàtira i
bon humor.

No t’ho perdis!
Ja s’acosta la Pasqua i també la tradicional mona! Mentre l’esperem,
la coral Noves Veus prepara les caramelles. I com que el refrany diu
que qui canta els malts espanta, la Coral anima tothom a unir-se a
anar a cantar amb ells, en especial la mainada, que són l’ànima de
la festa. Els assajos de les caramelles començaran el dissabte 13 de
març a 2/4 de 9 del vespre al Casal d’avis. Hi esteu convidats!

Plens i decrets de govern

Els projectes del municipi

Aprovada la permuta, per concurs públic,
de 6 parcel·les de propietat municipal per
un edifici destinat a habitatges de protecció oficial, que haurà de construir el contractant sobre una parcel·la de propietat
municipal i que haurà de lliurar al propi
ajuntament.
Aprovat el conveni de col·laboració entre
el Consorci Localret i l’ajuntament per a
la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions, juntament amb la resta dels municipis osonencs adherits a fi
d’obtenir estalvi econòmic.
Aprovat manifestar el reconeixement al
Sr. Hermenegildo Rios Ojeda, funcionari
de la plantilla, amb motiu de la seva jubilació, per la seva lleial dedicació, responsabilitat i professionalitat sempre demostrades
al llarg dels 30 anys de serveis prestats

La regidora Anna Salvans, adjunta a medi
ambient, informa que l’agència de residus del
consell comarcal ha advertit que la quantitat de
matèria orgànica recollida a Olost està per sota
de la mitjana. Es decideix incidir en els grans
productors, fer un article informatiu al pedra
de toc i alguna xerrada de difusió a l’edifici del
casal, per potenciar la importància d’aquest tipus de reciclatge.
L’alcalde Josep Maria Freixanet informa que
els membres de la comissió de festes s’han
plantejat de deixar els seus càrrecs, per la seva
complexitat administrativa i les responsabilitats que implica, i de moment s’ha pogut frenar, amb el compromís de l’ajuntament d’assumir la contractació dels espectacles de la festa
major i de potenciar l’entrada de més gent a la
comissió en breu.

El safareig
• Com cada any els nens i nenes de la llar
d’infants van celebrar la festa de carnestoltes
sortint al carrer disfressats de grumets d’hotel i carregats amb les maletes dels clients. Un
cop feta la rua fins a la plaça Major, es van
dirigir amb els pares altre cop cap a la llar
d’infants, que s’havia convertit en un hotel de
4 estrelles on van gaudir tots plegats d’un bon
berenar.
• L’equip d’ Espai Terra, de TV3, ha realitzat
un reportatge sobre el bosc d’en Rocaguinarda. El reportatge és un recorregut per la figura
del llegendari bandoler i el seu entorn filmat
des de l’aire i des de terra. Compta amb la
presència de Cori Calero, la col·laboració del
regidor Antoni Salvans i d’alguns dels bandolers d’Olost que van actuar a la fira.
• Gerard Brunet ha escrit i editat un petit
opuscle sobre la percepció. Porta per títol Hi
veig: I opuscle de Gerard Brunet, i el trobareu a la
venta a la llibreria Griera. La Biblioteca disposa d’un exemplar.

Espai de trobada

Robert Jové recomana En tierra
hostil, de Kathryn Bigelow
(The hurt locker, 2009)
Em sembla que ja es pot ben dir que una de
les grans pel·lícules de guerra ha estat dirigida
per una dona. Kathryn Bigelow ens ofereix un film intens i
dur sobre la guerra
d’Irak que et fa estar
amb l’ai al cor des de
les primeres imatges.
Sense discursos morals, el film retrata
uns professionals que
no pregunten per què
fan les coses sinó que
les fan tan bé com
poden, immersos en
una espiral d’addicció
(la frase que enceta la pel·lícula és del periodista
Chris Hedges i diu: “la guerra és una droga”) i
una població ocupada que lluita amb els seus
pobres (però mortals) recursos contra un gegant
armat.

Per què creus que serveix reciclar matèria orgànica? Et sembla bé com es fa?

Tens un moment?

Amparo Ibañez: Serveix per fer adob, fertilitzant per a la terra. Fa molt temps que separo l’orgànica
per compostatge per les meves plantes. Crec que es va començar amb molta empenta, amb una sessió
informativa on es van repartir les galledes i les bosses. Una cosa que no veig bé són el tipus de galledes,
perquè t’obliga a posar una bossa. Tampoc m’agrada l’impacte visual que té l’espai de les deixalles,
sempre brut i deixat.

Comissió de festes de Santa Creu de Jutglar

Carmen Tabüeña: Em sembla bé tot el que es fa en matèria de deixalles. Crec que s’ha de reciclar,
reutilitzar, recuperar i reduir. És un bé que beneficia tothom, per raons d’higiene i ordre. L’orgànica a
casa meva és per als animals: gats i gallines. El cabells van a parar al contenidor de color verd perquè
no es podreixen.
Nicolás López: Jo ho veig molt bé, tant per la salut
com pel medi ambient. Entre altres coses, serveix per
respectar la normativa marcada pels governs i jo ho
intento fer. Abans tirava part d’aquests residus a l’hort,
però ara prefereixo tirar-hi adob comprat i aquests residus posar-los al contenidor que els toca. El tinc a
prop de casa i em va molt bé.
Avelina Riba: Serveix per organitzar millor els diferents tipus de residus que tenim a les cases i no barrejar-los. Tot plegat ho trobo més net i endreçat, sense
que hi hagi ni tanta porqueria ni tantes pudors. Després, amb aquests residus es fa adob pels camps i per
les flors. Ens queda feina per fer, però, perquè encara
hi ha gent que no ho fa prou bé. Cal insistir i fer-ho
entendre.

Contenidors del carrer Montseny 2010

Quan va començar lla h
història
ò
de
d ll’actuall comissió? Quants sou? Vam començar com a
grup a finals del 2003 o principis del 2004 i som 5
persones. Legalment formem part de la comissió
d’Olost però funcionem de forma independent.
Com van ser els inicis? L’ajuntament va fer una
convocatòria pública per veure qui s’hi volia ficar. L’objectiu no era altre que el de no deixar
perdre les festes de la fira i de la festa major. Algun any també hem organitzat una excursió per
a tothom.
Com i amb qui organitzeu aquestes festes?
La festa major l’organitzem amb l’ajuntament
d’Olost i la Fira, fins l’any 2008, se n’encarregafesta major’09
va el SOLC. El SOLC ja venia amb el programa
quasi tancat i la comissió ens limitàvem a organitzar l’esmorzar i el dinar de fira. A partir del 2009 el Consorci de Municipis del Lluçanès agafà en
bona part les regnes de l’organització, i ara es coordina de forma estreta amb nosaltres per organitzar
conjuntament tots els continguts de la fira. El SOLC es manté com a col·laborador i subministra els
músics si és necessari, en funció de les propostes que fem nosaltres i el Consorci.
Com veieu el present i el futur de la comissió? Som 5 persones, tots treballem i fer gaire més, per
part nostra, és impossible. Ens aniria molt bé que entrés gent jove, per poder anar pensant en futurs
relleus.

El portal d’Olost:
Des que el passat 13 de setembre de 2009 el municipi d’Arenys de Munt decidí organitzar una consulta popular per a la independència de Catalunya, s’han anat succeint altres consultes populars,
com les que es van fer a la nostra comarca el 13 de desembre i que se seguiran fent en quasi tots
els municipis osonencs. Sense anar més lluny, ara fa un parell de setmanes, el 28 de febrer, es va
celebrar la consulta a Oristà, a la Torre i a Sant Feliu Sasserra; hi van participar al voltant del 45%
del cens. I aquell mateix cap de setmana “Olost decideix” i “Santa Creu decideix” van començar el
seu camí per organitzar la consulta al nostre poble el diumenge 25 d’abril amb un parell de xerrades
informatives a cada un dels dos nuclis, en les quals van explicar que són una plataforma que creu
en la democràcia i en el dret a decidir com a expressió de la voluntat popular. En paraules dels mateixos membres, «aquestes consultes serveixen per conscienciar a la gent i per perdre la por davant
de la llibertat d’opinió». S’ha escollit el 25 d’abril per no haver d’anar amb presses, per la proximitat
amb sant Jordi i perquè coincidirà amb ciutats importants com Girona i Sabadell. Els membres de
la plataforma també van deixar ben clar que són una plataforma deslligada de l’ajuntament i amb
finançament privat. Podran votar els majors de 16 anys, de 9 a 20 h., a l’escola vella d’Olost i al local
social de Santa Creu, tots els empadronats, immigrants inclosos, i es podrà fer vot anticipat.

OLOST
decideix

Sta.CREU
decideix

Paisatges i persones: Camí cap a l’Índia. Lídia i Roc Salvans.
Després de sis setmanes a Austràlia, arribem a Indonèsia. S’ha de dir que el canvi
entre un país i l’altre va ser brusc i els primers dies ens va costar adaptar-nos al seu ritme
de vida. Els autobusos no surten fins que s’omplen (i com més ple millor!!!), no saps mai si
els ferris surten a les 3 o a les 8 del matí, el comerç turístic et demanen el doble del que val
per tot (tot i que després d’un llarg regateig obtens un millor preu)... Però després d’acceptar que aquí les coses funcionen així, comencem a percebre i a disfrutar la veritable Indonèsia: un gran arxipèlag on un es
pot trobar amb volcans en actiu,
temples mil·lenaris, els dracs més
grans del món, quilòmetres d’arrossals, selves tropicals verges,
postes de sol surrealistes... Però
Indonèsia és molt més que tot
això: persones que no tenen res
i sempre tenen un somriure per
tu, una mirada transparent, que
sempre volen saber de casa nostra i del nostre estimat Barça. Són
un poble que després dels últims
desastres naturals estan intentant
tirar endavant. Una abraçada per
a tots els olostencs i olostenques.
( Si voleu llegir la crònica sencera
www.olost.cat)
El Roc
Lídia
enmig
Temple
Rooc i la
R
l Líd
dia
ia enm
en
migg d’estudiants
d stu
d’e
d’
studdia
diants
diants
t en ell Te
T
mplee Borobudur
mpl
Boro
oorrobud
bud
udur ( Java)
Java
a )

