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“Viure a Olost”: un projecte per tothom
El proper setembre, Olost iniciarà un projecte de regeneració del 
centre històric amb l’objectiu d’assolir una bona consolidació eco-
nòmica i social i, així, una millora de la qualitat de vida de tots els 
seus veïns. No és un projecte més: en primer lloc, per l’impacte que 
tindrà en tots nosaltres, i, en segon lloc, perquè és una aposta per 
un model de desenvolupament econòmic basat en la promoció dels 
recursos propis d’Olost i del territori, el reforç de l’activitat turís-
tica i comercial i la posada en valor del nostre patrimoni cultural 
(com la renovada fi ra d’en Rocaguinarda, el nostre entorn rural i la 
qualitat de vida que fruïm a casa nostra). Insistim en què, si bé és 
cert que es tracta d’un projecte urbanístic, no és només això: és una 
actuació que ha d’eliminar barreres i establir nous ponts per a la 
nostra cohesió com a poble. I  com que volem fer-ho amb tots vo-
saltres, dediquem bona part d’aquest butlletí a explicar-vos els seus 
trets més importants. Us convidem a llegir-ho i a resoldre molts 
dels dubtes que pugueu tenir!
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El pati blau

No t’ho perdis!
No us perdeu  la cita que, per costum i tradició, tots tenim a la Pla-
ça la setmana del 15 d’agost. Veïns, estiuejants, convidats i turistes 
ocasionals podran gaudir durant quatre llargs dies amb la música 
d’Ice World i Amics de les Arts , la màgia del mag Fèlix, ball amb la 
Maravella, foc amb els Cremats, jocs, cercavila, escuma, fi res i atrac-
cions. Estem parlant de la Festa Major, la més gran de les nostres 
festes. 

S’aprofi tarà per renovar el sistema de subministrament d’aigua? Les canonades de la xarxa es 
faran noves. I això inclou les escomeses del conducte principal fi ns a les cases, que són de responsa-
bilitat privada, però que l’Ajuntament assumeix com a pròpies.

Com quedarà el nou terra? Com es distingiran les diverses zones d’ús de cotxes o de vianants? 
El nou terra ho deixarà tot al mateix nivell; s’eliminaran voreres i altres barreres arquitectòniques, i es 
donarà una sensació d’espais amples, molt superior a l’actual.
• En el cas dels carrers Berga i Gelada, la delimitació de la zona de circulació de vehicles i la zona 

de vianants es distingirà per materials diferents d’acabat. La zona de vianants serà de rajoles més 
grosses; la zona de circulació de vehicles serà de rajoles més petites i de to diferent. I per separar-les 
una de l’altra hi haurà una línia de rajoles d’un tercer tipus.

• En el cas de la Plaça, les àrees quedaran marcades també pel tipus de terra, però, en aquest cas, a 
la línia divisòria hi haurà també pilones i jardineres, que separaran la zona de vianants de la zona 
de circulació de cotxes i de la zona central de càrrega i descàrrega.

Quan durarà tot això? Aquest projecte de reurbanització s’iniciarà al setembre i s’allargarà de 6 a 8 
mesos aproximadament.

Com podem seguir el desenvolupament d’aquest projecte i estar-ne informats? 
L’ajuntament d’Olost té 
clar que les repercussions 
d’aquest projecte són impor-
tants per a tothom que visqui 
en aquest poble. Per això, està 
previst un procés d’informa-
ció ciutadana, especialment 
durant el període de durada 
de les obres, amb les actuaci-
ons següents:
• Bústia de suggeriments 

durant les obres. A l’Ajun-
tament i a través del web.

• Reunions informatives 
per explicar amb major 
detall la remodelació ur-
banística, així com la resta 
de projectes associats que 
conformen el “Viure a 
Olost”.

Volem que aquest sigui un 
projecte integrador, i l’Ajun-
tament ja fa temps que està 
explicant i resolent dubtes, 
especialment a veïns i veïnes 
directament afectats. I això és 
el que preteníem amb aquest 
reportatge a més de convi-
dar-vos a què us acosteu a  
les ofi cines de l’Ajuntament 
o que consulteu tota la do-
cumentació a www.olost.cat.
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El segle XX

Dissabte, 7 d’agost      
-  Torneig de botifarra i billar al Casal dels avis. A partir de les 4 de la tarda. XIII Caminada nocturna. A la Plaça 

Major a les 10 del vespre.
Diumenge, 8 d’agost      
- 18a edició de les 6 hores de natació. A les piscines municipals, de les 6 de la tarda a les 12 de la nit. 
Dijous, 12 d’agost       
- Nit del jovent amb Batucada. A partir de les 10 del vespre. Seguidament, concert amb el grup Ice World.
Divendres, 13 d’agost      
- Rocòdrom multiaventura aquàtic. De 5 a 7 de la tarda, a la piscina. Presentació del llibre Les fulles caigudes del 

Rafael Plans i presentació de l’exposició de nines de Marina Solé i Vall, totes dues a 2/4 de 8, al casal. Correfoc. 
A partir de les 10 del vespre, amb els CREMATS. Ball amb Kirtana, Los Pachucos i disco mòbil amb Dj Sena. A 
les 11 de la nit.

Del 13 al 16 d’agost      
- Exposició de nines de Marina Solé i Vall. Al casal. Cada tarda, de 18 a 20.30 h. 
Dissabte, 14 d’agost         
- Companyia Jordi Tonietti amb “Oh quina calor!”.  A les 4 de la tarda a la Plaça. Tarda de motor. A les 5 de la 

tarda. Al camp de futbol vell. Partit de solteres i casades. A les 8 del vespre, al camp de futbol. Pregó de Festa 
Major. A 2/4 de 10, a la Plaça Major. Espectacle del Mag Fèlix. Després del pregó.

Diumenge, 15 d’agost           
- Ofi ci Solemne. A les 12 h. Ballada de Gegants i Capgrossos d’Olost. Al sortir de missa. Sardanes amb l’orquestra 

Meravella. A les 6 de la tarda i a la plaça. Concert i ball de nit amb l’orquestra Meravella. A partir de 2/4 d’11 de 
la nit, a la Plaça.

 Dilluns, 23 d’agost           
- Inici del servei de Bibliobús. De 4 a 7 de la tarda, a la Plaça.
Del 30 d’agost al 3 de setembre          
- Campus de patinatge. Organitza el Club Patí Lluçanès. Al Poliesportiu.
Dimecres, 1 de setembre         
- Inici del curs a l’escola bressol.
Dijous, 2 de setembre          
- Assemblea d’inici de curs a l’escola Terra Nostra. A partir de les 9 del vespre.
Dissabte, 4 de setembre          
- 5a edició de les 2 hores de BTT.  De 16.30 h. a 18.30 h. i inscripcions a partir de les 15 h. del mateix dia. 

Inscripcions individuals o per parelles i anticipades fi ns el 31 d’agost.
Dimarts, 7 de setembre          
- Inici del curs escolar i inici de les activitats de Hoquei i Patinatge. 
Cap de setmana de l’11 de setembre    
- Festa Major de Santa Creu de Jutglar. 

Fotografi a de fi nals dels 50 o principis dels 60, amb la 
Juria, una màquina de batre que necessitava 10 homes 
per rendir al màxim. En primer lloc, al camp, es segava 
i s’obtenien les garbes fetes amb volant i lligades amb 
un cordill. Aleshores es feien piles de garbes, que rebien 
el nom de garberes. Després es carregaven al carro i es 
portaven fi ns a l’era, on totes ben apilades formaven 
el maduló. Un cop a la màquina, es treien els cordills 
de les garbes i es posaven al trill. A l’altre costat de la 
màquina ja hi havia preparat el pesador, que mesurava 
amb una bàscula que els sacs de gra no pesessin més de 
50 kg. Els cordills de les garbes es tornaven a aprofi tar 
per a pròximes segues, i de la palla destriada del gra 
se’n feien pallers. Els horaris? Sovint de 6 del matí a 
9 del vespre...

Entrada a plaça 2011. Trobeu les diferències

Pedra de Toc

Maquina batre

Entrada a plaça 2011 Trobeu les diferènciesEntrada a Plaça 2010

Plaça Major 2011
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Com quedarà el clavegueram? El clavegueram es farà tot nou. Les característiques principals 
d’aquesta renovació són:
• Als extrems del c/ Gelada i del c/Berga s’hi posarà un interceptor. És una reixa horitzontal que tra-

vessarà el carrer d’una banda a l’altra i que obligarà l’aigua que baixi pel carrer a entrar al clavegue-
ram en cas de pluges.

• Embornals nous en tot el recorregut, cada 15 m, perquè l’aigua faci recorreguts curts fi ns al clave-
gueram.

• Renovació de les conduccions i de les connexions amb les façanes de les cases. Aquestes últimes 
són de responsabilitat privada, però que l’Ajuntament assumeix com a pròpies.

Això evitarà que entri aigua a les cases si plou? 
Sí. S’evitarà qualsevol risc que l’aigua entri a les 
cases del centre històric en cas de pluja.

M’han comentat que es renovarà la il-
luminació d’aquesta àrea. Això és cert? Les 
principals actuacions que es duran a terme en 
aquest aspecte de l’obra són:
• Renovació i soterrament de tot el cablejat de 

llum (ja sigui corresponent a l’enllumenat 
públic o a la xarxa d’Endesa), que travessi de 
banda a banda els carrers d’aquesta zona.

• Renovació de totes les faroles de la Plaça, com-
binades amb arbres, a la banda del bar Esport, 
cal Benetó i fi ns a la carretera Gironella.

• Instal·lació d’una columna amb focus al-
lògens a la banda de la Fonda Sala.

Com afecta aquest projecte la circulació de 
vehicles i l’aparcament? El sentit de la circu-
lació de l’àrea afectada quedarà igual que ara. El 
que sí que variarà és l’aparcament dels vehicles. A 
la Plaça i en bona part dels carrers Berga i Gelada 
es permetrà estacionar principalment —però no 
únicament— per càrrega i descàrrega. Es crearà 
una àrea de “Prioritat invertida” per facilitar i pri-
oritzar el trànsit dels vianants, eliminant tot tipus 
de barreres arquitectòniques. Aquest canvi que-
darà compensat per l’adequació de noves àrees 
d’aparcament molt properes al centre històric, 
com són la prevista remodelació i adequació dels 
terrenys de la rectoria i dues àrees més previstes 
en el POUM. 

C d à l l ? El

Els dubtes més freqüents

Una proposta diferent per fer a l’estiu és anar a 
Edimburg. Cada any aquesta ciutat s’omple de vi-
sitants que, a banda de l’atractiu turístic de la ciu-
tat, poden gaudir durant tres setmanes del Festival 
Fringe (del 6 al 30 d’agost de 2010). Des de l’any 
1947, es fa el Festival Internacional d´Edimburg, 
que consta d’un programa ofi cial molt complet. 
Però molts visitants hi van per l´anomenat Fringe, 
que és el festival alternatiu a aquest programa. 
Teatre, comèdia, música, dansa, malabars, espec-
tacles infantil i exhibicions de tot tipus es troben 
per tots els racons de la ciutat a peu de carrer. El 
més interessant és que no hi ha cap comitè que 
faci una selecció prèvia  i, per tant, és com un gran 
aparador de les arts escèniques en el qual es poden 
trobar les mostres més experimentals, que no se-
rien admeses en un festival més formal. Aquest ha 
estat el lloc de sortida de grans noms: Hugh Grant, 
Emma Thompson, Eddie Izzard, Robin Williams, 
Jude Law, Stephen Fry, Hugh Laurie, Billy Conno-
lly i molts d´altres.

Paisatges i persones: 
el Festival Fringe, per Montse Salvans

Aquest any, com ja es va informar anteriorment, es va refer la Comissió de Festes. Això ha fet 
que s’hagi creat també la comissió de la Festa Major. La nova comissió, tot i que té la tasca de 
pensar i estructurar la festa major, ha tingut molt poc espai de decisió per escollir els actes de 
l’edició d’aquest estiu, ja que s’han de planifi car i contractar amb molta antel·lació —algunes 
vegades d’un any per l’altre— per aconseguir les millors opcions.
En aquesta edició, s’ha apostat per continuar amb la fòrmula que ha funcionat, però com 
sempre fent-hi alguns retocs amb l’ànim de millorar-la. Sempre s’ha buscat la complicitat del 
poble i la seva participació activa; sense això, la Festa Major no hagués estat possible tal i com 
la tenim avui. Els exemples són clars: l’organització de la Caminada, el Cremats que cada any 
preparen el Correfoc, la tarda de motor, el partit de solteres contra casades, els geganters i 
geganteres, les hores de natació... i la pròpia comissió de la Festa Major. Una de les coses que 
s’ha intentat millorar és la nit després del correfoc, que quedava una mica mal aprofi tada. En-
guany, just després d’acabar l’espectacle de foc, hi haurà un grup per ballar. Així, mentre uns 
reprenen les forces gasta-
des en l’actuació, el pú-
blic que ha assistit a l’es-
pectacle pot començar a 
ballar tot seguit. Un altre 
dels aspectes és progra-
mar espectacles o acti-
vitats per a tothom. Es-
perem que us ho passeu 
molt bé, i qui estigui dis-
posat a donar un cop de 
mà hi serà benvingut!

Festa major

L’1 de juliol va morir a Vic Font Sellabona (Collsuspina, 1925  Vic, 2010). Font Sellabona era un 
pintor vinculat estretament a Olost, el poble de la seva infància i d’on era la seva mare. Persona 
polifacètica, amb una visió bohèmia de la vida, va pintar paisatges i retrats d’Olost, un poble que 
estimava i enyorava.
Aquest any La Fera tornarà a viatjar per Europa. Igual que l’any passat, serà present a la XXIII edi-
ció de l’Aplec Internacional de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics, que tindrà lloc a la ciutat de 
Cracòvia (Polònia) els dies 6, 7 i 8 d’agost. I el dia 17 d’agost anirem a Bossost (Vall d’Aran). També 
us fem saber que ja tenim una nova tirada de samarretes dels Cremats a ca La Lola. Salut i foc!
Aquest 2010, un any de crisis en tot els sentits 
també en els valors , han desaparegut moltes de 
les revistes de la biblioteca de la piscina. Cal retor-
nar-les al seu lloc perquè tots puguem gaudir de 
la lectura mentre descansem i prenem el sol.
Últimament tractors i altres vehicles han tingut 
problemes per circular per l’aparcament de la pis-
cina a causa de cotxes mal aparcats. La solució és 
molt senzilla: que tots ens hi fi xem i aparquem 
a les zones pintades i no en les que no ho són. 
Gràcies!
Volem, des d’aquest safareig, felicitar el grup de 
monitors i monitores del casal d’estiu i a qui els 
ha dirigit per la feina ben feta, de part dels pares i 
mares que hi han portat els seus fi lls.

El safareig d’estiu

Com va començar la teva afi ció per les nines? Els de la meva generació als 12 anys anàvem a la 
modista per aprendre. Jo he cosit tota la vida i les nines i els vestits sempre m’han agradat. Als 50 anys, 
vaig començar a fer vestits per a nines i vaig fer un àlbum. El vaig ensenyar a alguna casa de joguines 
de Barcelona i tres d’elles em van fer encàrrecs de feina. El problema és que el que havia estat un hobby 
es va convertir en una feina. 
T’hi vas arribar a guanyar la vida? No. Els pocs cèntims 
guanyats els invertia en comprar nines antigues i així és 
com vaig poder anar fent la col·lecció. Però jo no ho volia 
com a feina i vaig deixar de subministrar vestits a les cases. 
Aleshores em vaig dedicar a anar a fi res d’artesania, quan 
em convidaven, per muntar la meva parada. No tant per 
vendre, sinó moltes vegades per comprar nines antigues 
d’alguna altra parada. A les fi res, no hi he trobat mai para-
des de vestits com la meva.
Quines són les diferències més importants entre les 
nines d’abans i d’ara? Hi ha molta gent a qui les nines 
antigues els fan una mica de por. Són com més encantades 
i fi xes. Les actuals són més boniques. Avui en dia em de-
dico a muntar les nines “Reborn” com a afi cionada, ja que 
vaig fer un curs a Alemanya per aprendre’n una mica. Jo 
recomanaria a totes les persones grans que, quan es retirin, 
agafi n o continuïn alguna afi ció, però que no es quedin pa-
rades. Podem fer d’àvies, però també mantenir les nostres 
pròpies afi cions.

Tens un moment?  Entrevista a Marina Solé,col·leccionista de nines

C. Berga 2011 Companyia de riures. Festa Major 2009

La fera a Luxemburg

Aquest projecte de regeneració del poble d’Olost gira al voltant de la reurbanització del centre històric, 
i inclou la Plaça Major i bona part del carrer Berga i del carrer Gelada. L’estat de la urbanització ha fet 
que l’Ajuntament decidís emprendre aquesta intervenció per adaptar els espais a les necessitats actuals 
i a la normativa vigent. Es veia necessari actuar en: 
• L’amplada molt reduïda de voreres, amb les barreres arquitectòniques que comporten.
• L’estat precari del terra, sobretot per la seva antiguitat i variabilitat.
• La xarxa de clavegueram, que en dies de grans pluges no sempre funciona prou bé.
• La provisió de serveis, com llum i aigua, per adaptar-los a les normatives vigents.
• I, fi nalment, la regulació més adequada del trànsit, pel que fa a circulació i aparcament.

A t j t d ió d l

El perquè de tot plegat...

C. Berga 2011

C. Berga 2010
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Nines Companyia de riures. Festa Major 2009

Fringe


