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El mes de les fl ors, el mes dels plors
Aquest maig ha estat més plujós que la mitjana. Han caigut 121 l/
m2, quan la mitjana és de 80 l/m2. Però això no és una excepció si 
mirem les dades dels últims dos anys i mig. Queda clar que la se-
quera ha quedat aparcada –de moment– i que els pantans són ben 
plens, incloent el nostre. Els anys 2008 i 2009 van ser el tercer i el 
quart any més plujosos dels últims 25. I el   2010 segueix la mateixa 
tendència. Estem remullats!
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El pati blau

No t’ho perdis!
Arriba l’estiu i tenim l’agenda plena. Per començar podem pedalar 
amb el Club Ciclista Olost i fer amb BTT la ruta del carrilet Olot – 
Girona – Sant Feliu de Guíxols. Reservem-nos la nit de Sant Joan 
per celebrar l’arribada de l’estiu amb coets i foc, música i sopar 
de capvespre, tot preparat pels Cremats. I si us agrada  caminar  
gaudint d’un bon paisatge, no us perdeu la marxa  que organitza 
el Centre excursionista Via Fora, amb un itinerari que segueix el 
terme municipal. És una prova no competitiva oberta a tothom. 
Apa, som-hi!

Ara que ve l’estiu i tots tenim més temps 
lliure, us recomanem una visita al Biblio-
bús. Hi podeu trobar les últimes novetats 
editorials, la guia de viatge que necessiteu 
o llibres de grans viatgers que ens ofereixen 
viatges fantàstics sense moure’ns del sofà de 
casa. Llibres per cuidar l’hort i el jardí o una 
interessant discografi a. Aquest any el Bibli-
obús ha estrenat col·lecció de pel·lícules de 
cinema: hi podreu trobar les millors de tots 

Ara que ve l’estiu i tots tenim
Bibliobús  Tagamanent 

Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de 
www.diba.cat/slo:
- Núm. 170022 – Altres assistents socials a Vic. 
- Núm. 169966 – Contramestre, cap de taller, capatàs i en-

carregat a Vic..
- Núm. 169959 – Dependent/a de comerç al detall a Vic.
- Núm. 169972 – Director/a i gerent de comerç al detall a Vic.
- Núms. 169905 i 169970 – Mecànic d’automòbils a Vic. 
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de 
www.ofi cinatreball.cat:
- Agent comercial a Centelles.
- Dissenyador/a de pàgines web a Moià.
- Delineant, en general a Centelles.
- Tècnic/a en implantació de sistemes de qualitat a Sta. Ma-

ria d’Oló.
- Cuiner/a en general a Vic.
- Encarregat/da d’obra d’edifi cació en general a Vic.
- Banyista-socorrista a L’Estany.
- Operari/a sector metall a Torelló.
Aquesta informació és facilitada pel Servei d’ocupació del 

Lluçanès i és el resultat d’una consulta puntual que pot 
haver sofert canvis en el moment de publicació d’aquest 
butlletí. 

OfOfffff dd fff iii ll

La bossa

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: 
Ctra. Gironella, 5, els dilluns de 9 a 11h i Pl. Major,1. 
93 888 04 12 els dilluns de 11 a 14h. ocupacio.llusanes@diba.es

Joventut. Punt inquiet: 
C/Escoles, 4. 93 888 04 78. Dijous de 16h a 20h.
joventut.consorci@llucanes.cat 

Servei d’Esports: 
Pl, Major, 1 93 888 04 12. divendres de 9 a 14h.  
esports@consorci.llucanes.cat

Biblioteca:
C/Escoles,4. 93 888 04 78. Horari d’estiu: Dilluns, dimarts i 
dimecres de 9 a 11h i divendres d’11 a 13h.  
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

Horari de la piscina:
De dilluns a diumenge de 10 a 20h. De juny a setembre.

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 

El mes d’octubre de 2009 va co-
mençar un cicle de sesssions de 
treball per entitats, per tractar te-
mes com la legislació, estatuts, la 
coordinació d’activitats... i que va 
fi nalitzar el 21 de maig. L’assistèn-
cia no ha estat nombrosa, i per tant  
els resultats menys profi tosos, però ha servit per fer nous contactes 
entre entitats i persones, polir alguns estatuts una mica caducats i 
refl exionar sobre temes de futur com la necessitat de coordinació 
entre les entitats. Gràcies a tots!

El d’ b d 2009

Balanç del cicle de sessions de treball              
per entitats d’Olost
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Pedra de Toc

El segle XX

Dijous, 17 de juny 
- Club de lectura al casal. Tertúlia sobre El bosc de la guineu d’Arto Paastilinna, a les 17 h a la Biblioteca.
Divendres, 18 de juny 
- Reunió informativa “Casal d’estiu” a l’escola. A les 16 h.
Dissabte, 19 de juny  
- Obertura del servei de piscines municipals. De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h. Més informació a 

l’ajuntament.
Diumenge, 20 de juny 
- Ruta del carrilet Olot – Girona – Sant Feliu de Guíxols. Diverses rutes i difi cultats amb BTT. Organitza el 

club ciclista Olost. Més informació a c.c.olost@hotmail.com o a la web www.clubciclistaolost.com/ . 
- Cinema al casal. Amb la pel·lícula Sweet and Lowdown (Acordes i desacuerdos) del Director Woody Allen. Al 

casal, a les 18 h.
Dimecres, 23 de juny  
- Revetlla de Sant Joan. Organitzada per l’associació Els Cremats i amb el suport de l’ajuntament. 
Del 27 de juny al 3 de juliol i del 4 de juliol al 10 de juliol 
- Campus d’hoquei patins dirigit per Sergi Panadero i Guillem Trabal. Lloc dels entrenaments: Poliesportiu. 

Lloc d’allotjament: CEIP Terra Nostra. Nens i nenes nascuts entre el 1994 i el 2003. Preinscripcions i més 
informació a campusolost@gmail.com.

Dilluns, 28 de juny
- Inici del casal d’estiu, a l’escola Terra Nostra. Matins de 9 a 13 h. Fins el divendres 30 de juliol. Organitza: 

AMPA Terra Nostra i Ajuntament.
Divendres, 2 de juliol
- Club de lectura la Fonda. Les ones de Virginia Woolf a la Fonda, a partir de les 22.30 h.
Diumenge, 4 de juliol
- III Marxa de Resistència a les 7 h del matí, al pavelló municipal, amb un recorregut de 37,5 km. Organitza: 

el C.E Via Fora. Més informació al mail info@ceviafora.com o a la web del club, http://ceviafora.com/. 
Dilluns, 5 de juliol
- Inici Taller de Teatre a la Biblioteca, els matins de 11 a 13 h dels dilluns, dimarts i dimecres. Organitza: la 

biblioteca.
- Inici del Curs de Monitors en lleure infantil i juvenil. Inscripcions fi ns el 30 de juny i més informació a Punt 

Inquiet del Consorci i al mail puntinquiet@llucanes.cat 
Divendres, 9 de juliol
- Cinema Jove amb la pel·lícula Joves: Una fugida al no res de Ramon Térmens al casal dels avis, a les 21.30 h. 

Organitza: el Punt Inquiet i la Biblioteca.
Diumenge, 11 de juliol
- Inici del III Campionat de Bitlles a les 17 h i a Santa Eulàlia de Puig-Oriol. Organitza: el Punt Inquiet.

Amb aquesta imatge queda clar que durant 
els anys anteriors a la guerra civil la feina a 
la fàbrica era ben diferent que en l’actualitat. 
Moltes tasques manuals i poques o cap 
mesura de seguretat. Estem parlant de la 
primera meitat dels anys 30 i, en aquest 
cas, de la fàbrica del Molí a Santa Creu de 
Jutglar.

Sessió de treball amb entitats. Maig 2010

Comissions de festes, cosa de tots
El divendres 14 de maig es van consti-
tur les cinc noves comissions de festes 
que organitzaran els Reis, el Carnes-
toltes, la revetlla de Sant Joan, la Festa 
Major i la Fira Rocaguinarda. Cada co-
missió quedà formada per 4 o 5 perso-
nes. Es van fi xar el  continguts i es va 
marcar un calendari de trobades per a 
cada comissió. També s’anotà que fóra 
molt benefi ciós poder comptar amb el suport de les associassions i 
de les entitats del poble. Per més informació, vegeu pàgina 6.

Carnestoltes 2008

els temps i les més actuals. Les novetats i 
tota la informació del Bibliobús, tant el dia 
de parada a cada poble com la informació 
d’activitats, la trobareu al bloc del Bibliobús 
Tagamanent. Amb aquest bloc es pretén es-
tar sempre present en cadascun dels muni-
cipis on es presta el servei i oferir informa-
ció del més nou que passa al Bibliobús i al 
món que l’envolta.

Bibliobús tagamanent. Juny 2010

Sessió de treball amb entitats. Maig 2010

Carnestoltes 2008

Bibliobús tagamanent Juny 2010

Durant l’estiu diverses entitats organitzen 
activitats de lleure per als infants i els joves. 
Com cada any,  l’àrea d’esports organitza els 
cursets de natació. Als matins, hi ha casal 
d’estiu a l’escola Terra Nostra  i el taller de 
teatre a la Biblioteca. El Punt Inquiet ens fa 
saber que hi ha  un taller Funky cada diven-
dres  i també ens informa que s’inicia un 
curs de monitors de lleure infantil i juvenil, 
un curs de preparació a les proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà i que la Secre-
taria de Joventut de la Generalitat ha obert 
el termini d’inscripcions per als 47 camps 
de treball que organitza aquest estiu a Ca-
talunya.

D t l’ ti di tit t it
Cursets, tallers i casal d’estiu



Aprovada la proposta d’acceptació de la 
cessió a títol gratuït de l’ús del solar cor-
responent al pati de la rectoria d’Olost, 
propietat de la parròquia de Santa Maria 
d’Olost, a favor de l’Ajuntament, per un 
termini de 25 anys i per destinar-lo única-
ment a aparcament públic. A canvi, l’Ajun-
tament realitzarà obres per condicionar els 
espais i rehabilitar les tanques i els murs 
del solar.
Aprovada la proposta d’adhesió al pacte 
d’alcaldes i alcaldesses per reduir les emis-
sions de CO2 i de petició de suport tècnic a 
la diputació de Barcelona per a la promoció 
i l’anàlisi de mesures mitigadores del canvi 
climàtic. D’aquesta manera, l’ajuntament 
d’Olost fa seus els objectius de la Unió 
Europea per reduir les emissions més d’un 
20% per al 2020.

Plens i decrets de govern

Què opines sobre l’accessibilitat dels espais públics a Olost?
AMPA Estel: Com a AMPA de la llar 
d´infants Estel, i per tant com a pares 
de nens i nenes menuts, pensem que 
els nous espais habilitats últimament 
estan adaptats favorablement tant per 
a gent gran com per als més petits. En 
canvi, gran part del col·lectiu de pares 
i mares estem d’acord en què un dels 
espais públics més importants del po-
ble, com és el terreno, de la carretera 
Gironella, no és gens fi able per poder 
gaudir-lo amb tranquil·litat, ja que és 
al costat de la carretera, no hi ha cap 
mena de seguretat per evitar que els 
nens s’hi escapin i les balles que l’en-
volten, que hi són “per seguretat”, ens 
acaben suposant un perill més afegit.

Grup de gent gran del casal: La nos-
tra opinió és que alguns dels espais 
que necessiten millores són les voreres velles o deteriorades, les voreres i el paviment del carrer Berga, 
molt irregular i ple de bassals quan plou, les voreres i esglaons que hi ha davant de la rectoria, plens 
de desnivells inesperats o el paviment del carrer del Vent, també ple d’irregularitats i bonys. Una altra 
cosa que a vegades complica l’accessibilitat és trobar-te excrements de gos a segons quins llocs, que no 
et permeten passar o que et poden fer patinar. I fi nalment, hi ha coses que es podrien millorar perquè 
hi pogués passar més gent i amb més seguretat: per exemple, posar un altre passamà a la banda dreta 
de les escales de l’església o bé mantenir més nets i polits caminets com el de les alzines que puja a 
Sant Adjutori.

Q è i b
Espai de trobada

«A qui us ve a visitar / en aquest sant oratori / vulgueu-lo 
sempre ajudar /  gloriós  Sant Adjutori» (tornada)
Els Goigs són composicions poètiques de caire popular i 
devocional que es canten per lloar la Mare de Déu, Crist o 
els sants. Es canten col·lectivament durant un acte religiós 
de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec o 
una processó. Quan s’adrecen a sants o santes que són pa-
trons d’una comunitat, els goigs tenen la fi nalitat de donar 
les gràcies pels béns rebuts o bé esdevenen una pregària 
per demanar la salut física o espiritual de la comunitat.
 Els Goigs a Sant Adjutori es canten a Olost des de 
fa molt de temps. Són un càntic de lloança i pregària dels 
vilatans que s’enconamen a la protecció del Sant. Actu-
alment es canten cada dilluns de Pasqua. La tradició és 
repartir un full amb els goigs escrits en un format carac-
terístic que ve d’anys enrere. La lletra dels goigs (estrofes 
i tornada) és impresa dins un requadre ornamentat amb 
motius geomètrics. A la part superior, hi ha una imatge de 
Sant Adjutori, fl anquejat per dos dibuixos de fl ors. A la part 
inferior, hi ha la partitura amb la música que acompanya el 
text.

Paisatges i persones: 
Els Goigs a Sant Adjutori: patrimoni cultural d’Olost

Els membres de la Comissió de festes han 
vist convenient donar per acabada una eta-
pa i començar-ne una altra. Davant d’aquesta 
descisió i per tal de donar continuïtat a l’or-
ganització de les festes del poble, per a la gent 
del poble, un grup de veïns reunits a l’ajunta-
ment vam decidir crear no una sinó cinc co-
missions: una per a cada festa. A Olost cele-
brem reis, carnestoltes, Sant Joan, festa major 
i fi ra. Per tant, cinc festes, cinc comissions, i 
a més la de Santa Creu. Aquesta divisíó s’ha 
d’entendre com a  fruït de l’ experiencia de  
l’antiga Comissió, la qual considera les micro-
comissions com un manera molt bona d’orga-
nitzar-se.
 Pensem que la festa és un motiu de diversió i retrobament amb els veïns. En moltes 
ocasions esdevé la imatge i el símbol del poble, i per a moltes persones ocupa  un espai im-
portant en el seu cor perquè té la força i la màgia de fer més agradable la vida. Organitzar-la és 
cosa de tots. Amb aquestes paraules volem animar qui  en tingui ganes a col·laborar, a donar 
idees, a organitzar activitats (sempre en la mesura de les possibilitats de cadascú). Les comis-
sions no estan tancades; us podeu apuntar a totes o només a una, ja sigui per col·laborar o 
per organitzar. Per més informació us podeu adreçar a  l’Ajuntament o a la Biblioteca.
Aprofi tem per agrair sincerament als membres de l’antiga Comissió de Festes, que durant tant 
de temps han mobilitzat el poble a l’entorn de la festa, la seva dedicació,  il.lusió i l’encert de 
les iniciatives que han pres.

Les Comissions de festes són cosa de tots

Els projectes del municipi

Anna Salvans, regidora delegada de serveis 
a la ciutadania, informa que ha fi nalitzat la re-
dacció del Pla d’Accessibilitat del nostre poble, 
eina documental que recull l’estat de l’accessi-
bilitat en la via pública, en els edifi cis públics 
i en els transports. Amb una fi txa per a cada 
espai i amb proposta de mesures correctores, 
en els casos en què faci falta.

Jordi sala, regidor adjunt d’urbanisme i 
ha bitatge, informa que per mitjà del Pla de 
Camins d’Interès Comarcal, amb fi nançament 
compartit del consell comarcal i del propi ajun-
tament, es portarà a terme l’arranjament del 
camí del Coll de l’Arç, amb un pressupost de 
6.953 Ð. També informa que l’ADF Lluçanès, 
a través dels plans de prevenció d’incendis fo-
restals de la diputació de Barcelona, rebrà una 
subvenció de 9.500 Ð.

• Aquest mes la llar d´infants Estel tenim una 
gran notícia! El passat 9 de maig vam celebrar 
la festa de la primavera plantant un arbre (una 
noguera) a la Font Gran, i amb un gran be-
renar –que a causa de la pluja va ser al casal 
dels joves– cada família va fer un pastís per 
compartir amb tothom! I va haver molta col-
laboració!
• La caminada intergenaracional com cada any 
va ser participativa i assolellada. Petits i grans  
van caminar fi ns a la Rovira pel camí de Cam-
pa  i van tornar pel Gorg Negre. A l’arribada, 
l’organització del Casal ens esperava amb xo-
colata desfeta i coca. Els nens  van continuar 
jugant al Casal fi ns a les 12 aproximadament, 
quan van enllaçar amb la festa del bàsquet a 
la Plaça. 
• Des del maig, al Casal s’hi fa cinema jove. Es 
tracta d’una iniciativa conjunta entre Punt In-
quiet i la Biblioteca. Les sessions tenen lloc un 
divendres al mes i van dirigides “als joves”. Jo-
ves, La petita Miss Sunshine, Thumbsucker, Shorts, 
V for vendetta, Mars attaks i Twilight són algunes 
de les pel·lícules que s’hi podran veure.

El safareig

Quina és la principal tasca avui en els serveis socials municipals?  Donar atenció directa en temes 
de salut, habitatge, formació, tràmits diversos... En defi nitiva, ens arriben molts tipus de persones i ac-
tuem com un metge de capçalera, resolent les demandes o derivant-les cap on creiem més convenient 
sense, però, deixar de seguir cada cas. Per exemple, si tramitem una renda mínima d’inserció per aque-
lles persones que ja no cobren cap tipus de prestació de l’atur, ni del subsidi d’atur, ni tenen ingressos 
de cap  més tipus, després seguim el cas, en coordinació amb altres serveis, com el d’ocupació. Cada 
vegada, és més necessari treballar en xarxa.  

Quines competències són vostres de forma exclusiva? Les ajudes de la Llei de dependència, les 
tramitacions de les rendes mínimes d’inserció, la teleassistència, les targes d’aparcament per discapa-
citats, l’arrelament social per a immigrants per aconseguir les targetes de residència o el SAD (Servei 
d’atenció a domicili), entre altres.

Quines competències compartiu amb els serveis socials de l’ABS?  Doncs, per exemple, tramitar 
un títol de família nombrosa o de família monoparental es pot fer a tots dos llocs. Com també demanar 
ajudes tècniques del Consell Comarcal per a gent en situació de dependència.

Heu notat la situació de crisi actual en algun aspecte de la vostra feina?  A Olost, concretament, 
no s’ha notat especialment però sí que en general han augmentat les sol·licituds de rendes mínimes 
d’inserció, una eina molt útil i que ajuda a prevenir mals majors, com l’exclusió social.

Tens un moment?
Entrevista a Olga Costa, treballadora social

Losep Lluís Massana recomana la 
Coral Noves Veus

Pot semblar una contradicció recomanar prope-
res activitats explicant fets ja ocorreguts, però a 
vegades és necessari. El diumenge 23 de maig, a 
l’església d’Olost, es van reunir tres corals: No-
ves Veus d’Olost, Veus de Tardor de Centelles 
i Cor del Grau de Sant Bartomeu, per oferir-
nos un concert. Per cloure la trobada hi hagué 
un fi nal molt emotiu, amb més de 70 persones 
a l’altar que feien molt de goig. Tot això no són 
casualitats, sinó el fruit d’un treball constant i, 
alhora, divertit. I doncs, què us recomanem? 
Que hi participeu. Com? Col·laborant amb els 
grups del vostre poble, que estan treballant per 
a tu i per als teus veïns, i on feu falta. Us hi es-
perem!

El terreno. Juny 2010

Concert del diumenge 23 de maig

Festa Major 2009

El terreno Juny 2010

Concert del diumenge 23 de maig

Festa Major 2009
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