El pati blau
Punt Inquiet Olost
Des del mes de març el P
Punt Inquiet és al
costat de la Biblioteca de l’escola vella. Des
d’aleshores s’han fet algunes activitats relacionades amb la dinamització juvenil:
• El Cinema Jove és un projecte que, juntament amb la Biblioteca, es realitza un
divendres al mes al casal d’avis. A l’agost
descansarà, i es reprendrà al setembre.
• El Taller de funky és una altra activitat
que s’ha fet durant el mes de juny i part
del juliol cada divendres de 4 a 2/4 de
6 a un dels locals del jovent de l’escola
vella.
• El Campionat Jove de Botifarra és una
de les iniciatives que també s’ha realitzat a Olost. La participació va ser bona:
hi havia jovent de quatre pobles (Alpens,
Olost, Perafita i Sant Feliu Sasserra). La
parella formada per Marc i l’car va ser
la guanyadora del campionat. El segon
premi va anar cap a Sant Feliu Sasserra:
se’l van endur Rocki i Fabri. I el tercer
premi, molt disputat, va ser finalment per
la parella formada per Gil i Fortet, també
d’Olost. L’organització espera que l’any
vinent es torni a repetir el campionat!

La bossa

Dissabte, 17 de juliol

Ofertes
Of
f
d
de ffeina
i all Lluçanès i a Osona procedents de
www.diba.cat/slo:
- Núm. 170443 – Agent d’assegurances a Vic.
- Núm. 170221 – Logopeda a Prats de Lluçanès.
- Núm. 170396 – Psicopedagog/a a Prats de Lluçanès.
- Núm. 170675 – Auxiliar de cambrer/a a Vic.
- Núm. 170323 – Salsitxer, xarcuter/a a Vic.
- Núm. 170525 – Assistents/es socials a Taradell.
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de
www.oficinatreball.cat:
- Dissenyador/a de pàgines web a Torelló.
- Oficial de 1ª electrònic a Vic.
- Conductor/a-operador/a de maquinària de transport a
Prats de Lluçanès.
- Tècnic/a en comptabilitat a Taradell.
- Dependent/a de floristeria a Manlleu.
- Instal·lador/a electricista industrial a Les Masies de Roda.
- Tècnic/a en manteniment mecànic a Taradell.
- Col·locador/a de prefabricats lleugers 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.

- Jornada-curs en xarxa guifi.net a Olost. Curs dirigit a l’usuari que utilitza Guifi.net per tal que pugui
solucionar els problemes del dia a dia a la xarxa. Al Telecentre d’Olost de 10 a 13h. Preinscripcions del 16
de juny al 17 de juliol. Informació a www.formacio.llucanes.cat o als telèfons 938880211 i 938880050.

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

D’altra banda, des del Punt Inquiet d’Olost
s’està treballant per créixer i poder donar un
espai de cohesió social i comunicació al jovent del poble. De moment el jovent té dos
locals de trobada, però creiem que el servei
hauria de millorar, i és per això que es vol
aprofitar un espai per obrir-ho a més jovent
del poble. També es vol treballar amb les
entitats del municipi per donar-los suport.
puntinquiet@llucanes.cat 93 888 00 50.

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
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L’Ajuntament de prop
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- Venta de llibres per al curs escolar 2010-2011. De 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca de l’escola
nova.

Els projectes del municipi
Espai de trobada

3 Serveis al dia

Dissabte, 31 de juliol
- Solc d’allà enllà. A la plaça major. A les 6 de la tarda, taller de danses de la zona central de Castella, amb
jotes, fandangos i seguidilles. A partir de les 9 del vespre, taverna d’allà enllà amb degustació de menjars
i begudes dels països d’origen dels grups que hi participen. A les 11 de la nit, actuació de VIGÜELA de
Castella i de KORRONTZI del País Basc.

Els Serveis: el Punt Inquiet
La bossa
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Associacions, col·lectius
i gent d’Olost
El safareig

Diumenge, 1 d’agost
- Obra de teatre del taller de teatre de la Biblioteca. Teatre per a tots els públics a càrrec dels participants
al taller. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent de l’escola Terra Nostra.

Pere Martí recomana La
Caverna
Entrevista a a l’AMPA
Terra Nostra

5 A cel obert
Paisatges i persones:
l’ermita de Sant Adjutori

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

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

2a època I núm. 24 I juliol-agost 2010 I El butlletí municipal d’Olost i Santa Creu

Divendres, 23 de juliol

Serveis Socials:
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14h.
t.social.consorci@llucanes.cat

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

Curs de funky al local de joves 2010

Dissabte, 24 de juliol
- Celebració dels 130 anys del santuari de Sant Adjutori. A les 12h, missa a càrrec del bisbe de Vic Roma
Casanova, amb la Coral Noves Veus d’Olost i els cants del solista Francesc Viñas (Xecu) de Perafita. A les
13.30 h., inauguració de la nova senyera a Sant Adjutori, exposició de fotografies antigues dins el restaurant
i dinar amb menú per a qui vulgui.

Ajuntament d’Olost:
Horari d’atenció al públic de 8 a 14h i de 16 a 19h.

Joventut. Punt inquiet:
C/Escoles, 4. 93 888 04 78. Dijous de 16h a 20h.
joventut.consorci@llucanes.cat
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6 El pati blau i el segle XX
en fotografies

Aquesta fotografia
reflecteix un fet
històric i, a la vegada, molt quotidià
arreu del nostre
país: el temps de la
sega en una època,
els anys 40, que
s’havia de fer amb
volants i amb molts
mossos. De fet, era
una època en què
els veïns i familiars
s’ajudaven entre
ells per fer la
feina. No hi havia
mai prou braços.
Aquests homes s’estaven al camp tot
el dia, i les dones
s’encarregaven de fer una altra feina igual o més important: portar-los el menjar, fent fins a cinc visites al llarg del dia per a
l’esmorzar, una mica de beguda a mig matí, el dinar amb una bona cassola de tall, un berenar a mitja tarda i, finalment, el que
s’anomenava “l’aixecada de l’ase”, ja al capvespre, quan els portaven alguna cosa per picar (una mica de llonganissa o algunes
ametlles). La feina era feixuga, però es recorda que sempre hi havia un bon ambient.
Berenar a camps
de Santa Creu
-anys 40-
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Per Sant Joan, les garbes al camp
La nit de Sant Joan va tornar a ser la més llarga de l’any i va passar
plàcidament sense pluja, ben al contrari que aquest mes de juny,
que ha estat el quart més plujós dels últims 25 anys: han caigut 102
l/m2. En el que sí que han coincidit la nit de Sant Joan i la resta del
mes és en què hi ha hagut temperatures més fresques del normal;
s’ha enregistrat la mitjana més baixa dels últims 15 anys. Bona collita!

Les piscines obren amb
instal·lacions remodelades
A les piscines, aquest estiu, ens hem
trobat amb la finalització del projecte de remodelació del bar i dels vestidors. Ara es disposa de 4 vestidors,
uns lavabos públics accessibles des
Terrassa del bar de la piscina. Estiu 2010
del bar mateix i des del camp de futbol, un sistema de climatització als
vestidors per a l’hivern, una nova cobertura a la terrassa i l’ampliació de la cuina. Tot plegat ha costat més de 200.000 Ð.

Marxa de Resistència Via Fora
El passat 4 de juliol, tot i fer un temps boig,
es va celebrar la III Marxa de Resistència
Via Fora. Els 67 inscrits van començar amb
un xàfec, ben xops, però després es van eixugar amb una temperatura pròpia del mes
de juliol. Tot i així, la pràctica totalitat dels
participants van finalitzar la cursa, amb una
distància de 37,5 Km. Gràcies a organitzadors i participants!

1er i 2n classificat III Marxa
Via Fora 2010

No t’ho perdis! Teatre per a tots els públics
Diumenge 1 d’agost a les 6 de la tarda a l’auditori de l’escola Terra
Nostra
Pròleg
Cut & Paste d’Àngel Aymar
Actes
Hacdosò d’Areceli Bruch
Andròmeda de Guillam Clua
La Petita Princesa... de J. M. Miró
Epíleg
I van ser Feliços Lucia de la Maza
Amb M. Casellas, M. Cortina, G. Marsó, M. Iniesta, B.Sala, O. Serrabssa, M. Verdaguer P. Asensi i D. Careta. Us hi esperem!

Plens i decrets de govern
Aprovada de forma definitiva, l’adjudicació per la permuta de sis parcel·les de
propietat municipal, situades al Sector residencial de la carretera B-432 (PP3), per la
construcció d’un edifici destinat a habitatge de protecció oficial. La mateixa empresa adjudicatària, Construccions R.J. Molas
S.L., serà l’encarregada de la construcció
i entrega d’aquest edifici a l’ajuntament
d’Olost, amb l’objectiu d’atenuar les greus
mancances que pateix Olost en aquest tipus d’habitatge.
Aprovat el conveni entre l’Ajuntament
i el Consell Comarcal d’Osona per les
obres de remodelació del camí d’Olost a
Sant Bartomeu del Grau o camí de la Sala.
El pressupost és de 43.907 Ð, pagats íntegrament pel Consell Comarcal. Aquesta
remodelació forma part de les actuacions
que s’han anat fent de forma periòdica en
els últims anys.

Els projectes del municipi
El Sr. Òscar Pitarch, regidor adjunt d’Esports, informa de l’aprovació del conveni amb
la Diputació de Barcelona per a la realització
del “Circuit Bàsquet Lúdic al Carrer” que es
portaria a terme durant l’any 2010. També informa de l’èxit que va tenir l’activitat del bàsquet a la Plaça Major i de la intenció d’iniciar
una escola de bàsquet amb la col·laboració de
la Federació Catalana i amb un cost zero per a
l’Ajuntament.
El Sr. Josep Garolera, regidor delegat de
l’Àrea de territori i promoció local, informa
que han finalitzat les obres de pavimentació
dels carrers de Santa Creu de Jutglar.
El Sr. Antoni Salvans, regidor adjunt de
l’Àrea de Cultura i Joventut, informa que es
planteja a la tècnica de joventut del Consorci
que amplïi el seu horari a dos dies per setmana,
davant de la bona resposta que ha obtingut la
seva feina a Olost.

Espai de trobada
Tens alguna idea o vols fer alguna reflexió per fer possible un major
apropament entre la gent d’Olost i de Santa Creu?
Andreu Jové: El fet d’haver tingut responsabilitats al Casal em va permetre l’agradable experiència
de conèixer el col·lectiu de gent gran de Santa Creu de Jutglar. Amb aquests contactes vaig poder
comprovar que són una gent molt participativa i agraïda. De fet, ens separen
només 5 km. de carretera. Per tant, això
pot permetre que la gent d’Olost i la
de Santa Creu de Jutglar puguin viure
i conviure més junts i més connectats?
Possiblement sí, però està clar que cal
organitzar conjuntament excursions,
balls, actes culturals i festes de tot tipus,
en els quals tots dos nuclis tinguin les
mateixes possibilitats i facilitats per assistir-hi. Això sempre serà bo, ja que és
bo fer amistats i viure dins un ambient
Els carrers acabaran confluint
confluint
d’amistat i companyonia.
Pere Ruaix i Mercè Rovira: Santa Creu ja fa molt de temps que, per raons de serveis, ha mirat més
cap a Prats que cap a Olost. Som a mig camí dels dos nuclis, però no podem oblidar que, a més d’una
part d’Olost, som un nucli amb entitat pròpia. La nostra gent, l’enterrem aquí. Però si volem fer cert
allò que Olost i Santa Creu són el mateix, cal pensar idees per millorar la comunicació mútua. En referència a la gent gran, caldria recuperar aquelles excursions que es feien, a més de fer altres activitats.
I, sobretot, caldria que tot el que es programa a Olost, arribés puntualment també a Santa Creu, i a
l’inrevés.

El safareig
• Us fem saber que el dia 6 de juny el grup
de patinadores d’Olost (C. Patí Lluçanès, )
van participar en 1er Trofeu Internacional
d’Andorra i van quedar força ben classificades. Laura Vilalta va quedar en 3r lloc, i Bruna
Rovira, en 2n lloc. El 12 de juny el grup de
patinadores va obtenir el certificat d’iniciació
al patinatge de la federació que es va celebrar a
Arenys. Enhorabona!!
• El 24 de juliol celebrarem els 130 anys del
Santuari de Sant Adjutori. El bisbe Romà Casanova oficiarà la missa. Hi participaran la
coral Noves Veus i el solista Francesc Viñas
(Xecu). Al finalitzar la cerimònia, s’inaugurarà
la nova senyera amb el Cant a la senyera de les
Noves Veus. També es podrà veure una exposició de fotografies antigues d’Olost
• El campionat de botifarra per a joves va reunir nou parelles de diferents llocs del Lluçanès al bar Centre d’Olost. Els guanyadors van
ser d’Olost. Bé! Algunes persones que no hi
van poder participar per l’edat s’han queixat
que el campionat només fos per a joves. No
estem mai contents!

Pere Martí i Grau recomana
La caverna de José Saramago
José Saramago ens ha
deixat fa pocs dies i
em va semblar adequat
aprofitar aquest espai
per recomanar un dels
seus millors llibres, La
caverna, publicat l’any
2001. És un llibre que
fa pensar; hi podeu trobar cites com ara: “davant la injustícia, cal
perdre la paciència”.
La caverma fou un llibre
José Saramago
d’èxit, en part gràcies a
la concessió del premi Nobel a l’autor tres anys
abans, però també perquè representa una crítica
aguda a la societat consumista, que actualment
—ironies de la vida— està qüestionada. Per fer
una crítica metafòrica del món occidental, l’autor contraposa un petit comerç artesanal amb
un gran centre comercial que, segons ell, és com
una caverna tancada i culpable de moltes consciències autistes. Tota una delícia de lectura que
us recomano que recupereu per aquest estiu!

Paisatges i persones:
L’ermita de Sant Adjutori, patrimoni cultural d’Olost.
L’ermita de Sant Adjutori, situada al
capdamunt del serrat del mateix nom,
al sud-oest del nucli urbà, és una edificació d’estil modern, que comprèn
una capella adossada a la casa dels ermitans. La construcció s’inicià l’any
1713, quan l’olostenc Josep Carbonell obtingué del bisbe de Vic el permís d’edificació en un terreny cedit
per Joan Cabanes, del mas Cabanes
d’Oristà. L’ermita fou erigida juntament amb la casa annexa vers l’any
1714. El desembre de 1717, després
de treballs dificultosos, es va fer a la
capella un ofici solemne celebrat per
diversos sacerdots, entre ells el rector
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de Sallent. Després de més d’un segle
i a causa del mal estat de l’ermita, es reconstruí la capella i es col·locà un nou altar. Això fou el
1880. Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), Sant Adjutori fou l’església que quedà més
afectada; calgué rehabilitar-la per poder-hi retornar el culte. L’any 1984 s’intentà una campanya
de restauració completa de la capella i de la casa, que no es portà a terme fins el 1989. El 17 de
desembre de 1989 s’inaugurà el temple restaurat, amb la presència de Josep Maria Guix. Aprofitant la campanya, s’erigí la capella en santuari.

Tens un moment? Entrevista amb l’AMPA Terra Nostra
Com afecten les mesures de la retallada del Departament d´Educació a la nostra escola? I a la
resta d´escoles de la zona, en concret a les ZERs (zones escolars rurals) del Lluçanès? Les escoles més grans també han resultat afectades? La política de la retallada en educació al nostre país
ha estat generalitzada. La nostra escola deixarà de tenir el servei d’una especialista en educació especial
a partir del curs vinent. Altres escoles del Lluçanès han suprimit places de mestres de primària i infantil. En escoles més grans la retallada serà en l’eliminació de serveis com les aules d’acollida i les hores
d’auxiliars d’educació especial, que són els encarregats de vetllar perquè un alumne amb necessitats
educatives greus i permanents pugui tenir la mateixa qualitat d’educació dins l’aula com qualsevol altre
company d’escola.
Com afectarà els nens i nenes i a l´organització de l´escola aquesta supressió?
Aquesta supressió afectarà directament l’organització de l’escola. Els mestres hauran de reorganitzar
les seves funcions com a professionals, modificar agrupaments, reestructurar les coordinacions amb els
serveis externs, etc. Tot i així, com a AMPA tenim plena confiança amb els professionals de la nostra
escola i creiem que posaran a disposició de TOTS els alumnes la seva formació i experiència.
Què s´ha fet des de l’AMPA, des del consell escolar i des de la direcció de l´escola?
Des del consell escolar, l’Ampa i les families afectades directament, s’han adreçat diverses cartes de
queixa a la directora dels Serveis Territorials. La direcció de l’escola ha concertat dues entrevistes al
Departament d’Educació. També han escrit a l’equip directiu d’Inspecció. El Sr Alcalde, com a membre del consell escolar, ha realitzat gestions amb el Departament. I finalment s’ha penjat una pancarta
reivindicant i fent públic el desacord amb la retallada en Educació Especial.
Creieu que podem fer alguna cosa més?
Malgrat que a través dels diferents estaments que representen la nostra comunitat educativa s’han dut
a terme totes les mesures que, a nivell formal, estaven al nostre abast, no s’ha de deixar de lluitar pel
que creiem que és un dret per als nostres fills i un retrocés per a la nostra societat.

La gent gran i les noves tecnologies
A Olost s’està fent un nou curs d’informàtica per als més grans i de moment té molt èxit. Amb
aquesta excusa, hem volgut aprofitar per fer una pregunta a algunes de les seves alumnes:
Per què fas servir aquests cursos i les noves tecnologies?

Concepció Prat: Per circumstàncies personals he hagut d’estar moltes hores a casa i amb
l’ajuda dels fills m’hi vaig anar ficant. Els coneixements que tinc, els faig servir per mirar
premsa, comunicar-me per correu electrònic i per xat amb molta gent, consulto esports i resultats de partits que m’interessen i quan tenia ADSL havia fet servir l’Skype per fer trucades.
Tot això fa que ara miri menys la televisió, ja que m’agrada i em distreu molt.
Otília Escalè: M’hi vaig decidir per no quedar endarrere del que passa al món que ens envolta. Sé buscar coses per internet, com poden ser rutes de cotxe, receptes de cuina quan tinc
algun dubte, cases rurals per si ens animem a anar-hi, i tot plegat em serveix de distracció.
Em comunico amb molta gent per correu electrònic, tant d’Oristà, com d’Olost i de Vic. La
veritat és que si ara no ho tingués, ho trobaria a faltar. Actualment m’hi connecto cada dia.
Dolors Farrés: Ho trobo molt distret i sempre m’havia fet il·lusió fer-ho, però per motius de
feina no havia pogut fins ara. Després de sopar i fins les 11, més o menys, em comunico amb
les amigues a través del xat i ens ho passem molt bé. També busco fotografies a internet per
muntar els meus propis Power Point. Consulto la premsa cada dia, miro els correus electrònics que m’envien, consulto la web de l’escola per veure què fan i fins i tot miro possibles
activitats i llocs on podem anar amb els programes de l’Inserso.

