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Al setembre, el mal temps és de témer. I la tar-
dor?

Aquest setembre es resumeix en quatre grans xàfecs que han deixat 
fi ns a 145 l/m2, molt per sobre dels 98  l/m2 de mitjana dels últims 
25 anys. I tenint en compte que al centre històric ja han començat 
les obres, esperem que faci una tardor amable i tranquil·la pel que 
fa a fred i aigua. Però aquest misteri, de la previsió a llarg termini, ja 
s’anirà resolent. O no...
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El pati blau

No t’ho perdis! La Fira d’En Rocaguinarda
Us haurà arribat que, aquest any 2010, durant la Fira d’en Rocagui-
narda tindrem el centre del nostre humil poble amb les “vergonyes” 
a la vista i per tant hem decidit recrear la magna història del nostre 

bandoler en un barri que segur que algun dia 
el va veure passar: El raval d’Olost!
Xerrades amb “història”, escenaris ubicats als 
carrers del Raval, recuperació d’espais com 
l’Era, concurs de pintura ràpida i un beure pa-
gat a la taverna. Això sí, amb una condició: que 
vingueu tal com deu mana, vestits d’acord amb 
el segle XVI-XVII. 

Fem història! A carn! A carn!

El Bibliobús ret homenatge al poeta Joan 
Maragall amb un recital literari basat en 
textos de l’autor al Casal dels Avis. Amb 
motiu de la commemoració dels 150 anys 
de la mort de l’escriptor i poeta Joan Mara-
gall i Gorina (Barcelona, 1860-1911), el  Bi-
bliobús Tagamanent ens apropa a la fi gura 
del conegut poeta amb l’espectacle Com si 
entrés en una pàtria, que tindrà lloc al Ca-
sal dels Avis el dissabte 31 d’octubre a les 
7 de la tarda. Com si entrés en una pàtria 
és un viatge a la pàtria literària i humana 
de Joan Maragall a partir de poemes i altres 
materials en prosa. És interpretat per Mireia 
Chalamanch i Oriol Genís, actors destacats 
en diversos espectacles literaris, i dirigit per 
Josep M. Miró.

Els serveis al dia

Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de 
www.diba.cat/slo:
- Núm. 172533 – Soldadors/es oxitalladors/es a Vic. 
- Núm. 172531 – Cosidor/a a màquina a Vic.
- Núm. 172270 – Enginyer/a tècnic/a industrial a Vic.
- Núm. 172311 – Mosso o dona de neteja a Vic.
- Núm. 172484 – Professor/a d’ensenyaments artístics a Vic. 
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de 
www.ofi cinatreball.cat:
- Comercial gas zona d’Osona a Vic.
- Programador/a d’aplicacions informàtiques a Vic.
- Conductor/a de camió en general a Vic.
- Cambrer/a en general a Vic.
- Empleat/ada administratiu/iva en general a Manlleu.
- Pedagog/a a Manlleu.
- Professor/a tècnic/a en formació professional a Manlleu.
- Tècnic/a en sistemes microinformàtics a Manlleu.
- Auxiliar d’infermeria en geriatria a Manlleu. 
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. 
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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 

Biblioteca:
C/Escoles,4. 93 888 04 78. Horari d’hivern: De 5 a 8 tarda.  
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

Recollida d’andròmines i deixalleria mòbil: La recollida 
d’andròmines serà el primer dijous de cada mes 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 

Els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre Santa Creu de Jutglar va tornar a 
celebrar la Festa Major, amb dinar, concerts, sardanes, jocs i cinema, 
entre altres activitats. Un dels concerts, però, no es va poder celebrar 
per un aigüat inoportú i es farà el proper dia 30 d’octubre. Podeu 
consultar la informació a l’agenda.

La Festa Major de Santa Creu de Jutglar marca 
el fi nal de l’estiu

2a època  I  núm. 26  I  octubre 2010  I  El butlletí municipal d’Olost i Santa Creu 

El segle XX

Dimarts, 19 d’octubre     
-  Acte públic “És la LEC una bona llei?”. Amb la intervenció d’en Carles Martínez, Director General de Planifi cació i 

Entorn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. A les 8 del vespre, al casal d’Olost. Un cop acabat l’acte 
hi haurà un petit piscolabis. Organitza la Secció Local d’Esquerra Olost.

Dimecres, 20 d’octubre     
- Xerrada sobre cuina amb Microones. Cuina ràpida, fàcil, sana i neta. Oberta a tothom i totalment gratuït. Al casal 

d’Olost a 2/4 de 6 de la tarda. Hi haurà sortejos entre tots els que hi vinguin. Organitza el Programa Activa’t! 
Dijous, 21 d’octubre      
- Club de Lectura El Casal. A les 5 de la tarda, a la biblioteca. Amb tertúlia al voltant de la novel·la Camí de Sirga de Jesús 

Moncada. Organitza la Biblioteca.
Dissabte, 23 d’octubre     
- Correllengua Lluçanès 2010. Inici a les 16h30’ a l’escola vella amb sessió de CONTACONTES, a les 18h es una xocolatada, 

a les 18h30’ la 1ª trobada de gegants i capgrossos del Lluçanès i un cercavila pels carrers del poble fi ns el pavelló. A les 21h 
botifarrada popular (inscripció prèvia al 626796204 o pel facebook), a les 22h el concurs CORRELLUÇ 2010  i a partir de 
les 23h30’ concerts amb LA IAIA, KINASET, SALSA DE PASTOR I PDBARNI.

Diumenge, 24 d’octubre   
- Cinema al casal. Amb la pel·lícula “El apartamento” del director Billy Wilder. A les 6 de la tarda, al casal d’Olost. Organitza 

el Programa Activa’t!
Dissabte, 30 d’octubre   
- “Com si entrés en una pàtria”. Lectura de textos i poemes de Joan Maragall. Al Casal d’Olost, a les 6 de la tarda. Organitza 

el Bibliobús amb la col·laboració del casal d’avis d’Olost.
- Concert dels QUÈ TAL. Al local social de Santa Creu a les 6 de la tarda. Organitza la Comissió de Festes de Santa Creu.
Diumenge, 31 d’octubre   
- IVª Edició de la Pedalada del Rovelló. 3 recorreguts amb sortida i arribada al pavelló Poliesportiu. Esmorzar, avituallaments 

i obsequis per tothom, a més del ja tradicional sorteig de tres cistells de Rovellons. Inscripcions anticipades o el mateix dia 
a partir de les 7 del matí. Sortida a les 8h30’. Organitza el Club Ciclista d’Olost.

Divendres 5 de novembre     
- Diapositives de muntanya. Al casal d’Olost, a partir de les 9h del vespre. Organitza Club Excursionista Via Fora.
Diumenge, 7 de novembre       
- Fira d’en Rocaguinarda. Amb els escenaris i la fi ra situada al Raval d’Olost.
Dimecres, 10 de novembre       
- Cinema al casal. Amb la pel·lícula “The Queen” del director Stephen Frears. A les 6 de la tarda, al casal d’Olost. Organitza 

el Programa Activa’t!

Aquesta és una d’aquelles imatges clàssiques que s’han fet sempre al voltant de l’escola, i que, possiblement, en l’actualitat, amb 
vestuari i postura de mestre diferent, encara es fan. En aquesta, concretament, hi podem veure el cèlebre professor Montoyo amb 
els seus alumnes, tots nois, a fi nals dels anys 30 o principis dels 40. Montoyo va ser un mestre represaliat per la guerra i que va 
estar molts anys al nostre poble. Els seus alumnes en guarden molt bon record. Parlant dels alumnes: com podeu veure la “moda” del 
moment eren els mitjons ben llargs i estampats, els jerseis amb cremallera i les clenxes dels cabells perfectament arrenglerats.

El projecte “Viure a Olost” fa la seva entrada
Mentre estigueu llegint aquestes líni-
es, si pareu bé l’orella potser ja sentireu 
les màquines com comencen a treballar 
per deixar reformat, de forma integral, el 
centre històric del nostre poble. S’han 
fet ja tres o quatre reunions informati-

ves i se seguiran fent sessions de seguiment de les obres per a tots 
aquells de vosaltres que pugueu tenir qualsevol dubte. També po-
deu fer suggeriments o expressar queixes a l’Ajuntament o a www.
olost.cat. 

Pedra de Toc

“Professor Montoyo 
amb un grup de nens a 

Cal Benetó”

Cartell de l’espectacle del BibliobúsCartell de l’espectacle del Bibliobús

Activa’t. El programa d’activitats adreçat a la 
gent gran i a la gent que es troba en situació 
de dependència s’ha posat de nou en marxa 
oferint els serveis ja en funcionament: espai de 
dia, servei d’atenció a domicili, grup de suport 
als cuidadors, grup d’activitat física, tallers de 
memòria, sessions de cuina, cinema i projectes 
intergeneracionals. 

El Servei de lectura públic de la Biblioteca 
ha iniciat la temporada 2010-2011 de Pla de 
lectura municipal, amb els Clubs de lectura el 
Casal, la Fonda i el Club de lectura infantil en 
veu alta. Entre tots sumen una trentena de lec-
tors. Les novetats d’aquest any són  un taller de 
lectura per als que tot just comencen a llegir i 
una proposta de bibliocontes adreçada als més 
petits i dinamitzada per nois i noies que estu-
dien el batxillerat. 



Aprovat, el calendari de festes Locals pel 
2011. A Olost, seran el 16 d’agost, dia de la 
Festa Major i el 31 d’octubre. A Santa Creu 
de Jutglar seran el 14 de setembre, dia de la 
Festa Major i el 31 d’octubre.

Aprovat, l’acord pel qual se sol·licita al 
govern de la Generalitat de Catalunya que 
s’inclogui el projecte de creació de la co-
marca del Lluçanès en la nova distribu-
ció territorial de Catalunya, segons acord 
del Consell General del Consorci per a la 
promoció dels Municipis del Lluçanès, el 
passat 16 de març de 2010. També s’apro-
va determinar Santa Creu de Jutglar com a 
seu institucional de la nostra comarca.

Aprovat, provisionalment, el POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal) i tots 
els documents que en formen part, amb 
les modifi cacions i incorporacions resul-
tants de les al·legacions estimades. 

Plens i decrets de govern

Què opines sobre el fet que la Plaça Major i el carrer Berga passin a ser 
zona lliure de barreres arquitectòniques i amb prioritat per als vianants, 
a partir del projecte de remodelació del Centre Històric?
Josep Maria Santanach: La meva opinió és que el projecte de “Remodelació del Centre Històric” és 
benefi ciós per al poble d’Olost i per als seus comerciants, perquè implica un salt endavant quant a 
imatge, comoditat i modernitat. Crec que els comerços que sàpiguen veure -ho així i que prenguin les 
mesures per posar-se al dia en els nous temps, en sortiran benefi ciats. Estem davant d’una oportunitat 
que cal aprofi tar.

Assumpta Castany: Em sembla bé i crec que serà 
una millora per als vianants, tot i que penso que serà 
una mica difícil acostumar-nos-hi, pel sol fet de tren-
car amb el costum d’aparcar-hi. Espero que sigui una 
millora en tots els aspectes.

Maria Bruc i família: El centre històric és on hi ha 
més comerç i per on circulen més vianants, per tant és 
evident que ha de ser lliure de barreres arquitectòni-
ques i accessible a tothom

Francesc Reñé: Sempre que quedi clar que ha de 
ser una zona “totalment” prioritària per als vianants, 
penso que és una molt bona notícia. Quan dic “total-
ment”, em refereixo a que mai, per exemple, cap cotxe 
impedeixi la lliure sortida de casa a cap persona. En un poble petit com el nostre, on cada dia hi ha 
més gent gran, conseqüència de l’augment en la qualitat de vida, fer els carrers més transitables per la 
gent que va a peu, és una mostra de respecte.

Espai de trobada

El Raval  està  situat a la part meridional 
del poble. El mapa del patrimoni del mu-
nicipi el presenta com un nucli  urbà que 
ja es trobava edifi cat en l’època moderna, 
amb cases conservades als carrers Raval del 
Mig i Raval de Baix. En aquests carrers més 
antics s’observen cases bastides amb murs 
de maçoneria de pedra, que conserven llin-
des que indiquen dates de construcció dels 
segles XVII i XVIII. Per exemple, la casa 
del número 1 del Raval de Baix, que por-
ta la data 1800; o la del número 5, en la 
qual es pot llegir la inscripció: “RAMON 
VILA 1646 1889”; o la del númeo 30, en 
la qual hi diu: “AVE MARIA SIN PECADO 
CONCEBIDA IHS (Jesucrist) JOAN SOLE 
1706”. Cal Tomassonet, situada al número 3 del Raval del Mig, és una casa del segle XVIII que 
presenta una gran eixida amb fi nestres emmarcades amb pedra bisellada a cada costat a la faça-
na principal.
  L’Era, situada el número 11 del Raval del Mig, és una masia del segle XVII que ha quedat 
integrada al nucli. És una casa de mitjanes dimensions, amb un portal d’arc de mig punt i una 
galeria a l’extrem esquerre formada per dues obertures d’arc rebaixat emmarcades amb maó. La 
façana principal, orientada al sud, té al davant un pati tancat ocupat completament per una era 
enrajolada.

Paisatges humans: El raval d’Olost (1030)

Ens acostem a la Fira d’en Rocaguinarda i  els 
gegants d’Olost són sens dubte els protago-
nistes de la festa. Entorn d’ells, la gent d’Olost  
organitza una fi ra amb ànims de recrear l’edat 
moderna amb escenes de bandolers i retroba-
ments entre personatges. Des de Pedra de toc, 
hem volgut refrescar la memòria de la seva 
història.
 Els gegants van ser creats l’any 1986 
a l’antiga fàbrica de can Vila, actualment de-
sapareguda, gràcies a l’empenta d’un grup de 
persones amb ganes de preparar una cercavila 
per la festa Major. Van ser creats i dissenyats 
per l’escultora d’Olost Dolors Coromines i 
Blanch, juntament amb la participació dels 
veïns i artesans del poble. Per tal de costejar la creació dels gegants, que van costar 1.053.744 
pessetes, es va demanar fi nançament a diverses caixes i entitats bancàries, així com a les diver-
ses administracions públiques (Diputació i Generalitat de Catalunya). També es va organitzar 
una recol·lecta pel poble, en la qual van participar la major part dels veïns. La inauguració 
dels gegants es va fer el 19 d’abril, el dia de Pasqua, de l’any 1987. A partir d’aquell moment, 
els gegants d’Olost van recórrer gran part de Catalunya i Andorra, i se’ls van afegir d’acom-
panyants quatre nans que representaven els dos bàndols de bandolers enfrontats durant el 
segle XVII, els nyerros i els cadells.

Identitats: El gegants d’Olost (1227)

Els projectes del municipi

L’alcalde, el Sr. Josep Maria Freixanet, in-
forma que el proper dimecres dia 20 d’octubre 
quedarà aprovat el POUM d’Olost, de forma 
defi nitiva,  per part de la Comissió d’urbanisme 
que es reunirà a Igualada.

L’alcalde, el senyor Josep Maria Freixanet, 
informa que després de mantenir nous contac-
tes amb SOS Lluçanès sobre les pudors de la 
planta i a la vista de com van les coses, l’ajun-
tament d’Olost passarà a exercir les accions ju-
rídiques que procedeixin en defensa dels veïns 
i veïnes, amb l’assessorament d’un advocat es-
pecialista.

L’alcalde, el senyor Josep Maria Freixanet, 
informa que ja s’ha publicat la licitació de la 
variant d’Olost i que està previst començar les 
obres entre primavera i estiu de 2011.

• A partir de l’octubre, el Punt Inquiet d’Olost 
té una nova dinamitzadora de joventut, amb 
moltes ganes de conèixer els joves i continuar 
el que va iniciar l’Esther. La podeu trobar cada 
dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 de la tarda a la 
Biblioteca (c/ de les Escoles, 4).  

• La comissió de la Fira es va reunir el passat 
17 de setembre per organitzar la Fira d’en Ro-
caguinarda del 2010. A més dels personatges 
i les tasques de direcció, també es va parlar 
de l’organització de l’attrezzo, de com muntar 
i desmuntar escenaris, i de com ajudar amb 
el vestuari i el maquillatge. Convidem tothom 
qui hi vulgui participar: encara hi sou a temps. 
A carn, a carn!

• Als interessat i seguidors del muntanyisme, 
el Centre excursionista Via Fora organitza, 
com cada any per la Fira, una passada de di-
apositives de muntanya. L’acte tindrà lloc el 
divendres, en comptes de dissabte, com era 
habitual. Els organitzadors han cedit el dia als 
actes que s’organitzen entorn de la Fira. 

El safareig

Per a alguns, sou l’amant del Perot de Rocaguinarda. D’altres 
us en fan la muller. Qui sou en realitat, Mercè? Doncs no em 
considero ni la seva amant, ni la seva muller. Per sort meva, sóc la 
seva estimada. 

Darrera del Perot, us heu convertit en la geganta d’Olost i heu 
passat a la història per damunt de la duquessa de Bellmunt? 
Us ho mereixeu? És un honor per mi que la gent d’Olost m’esco-
llís per acompanyar el Perot com a parella. Pel que fa a la duquessa 
de Bellmunt... sí, sé que el Perot hi va tenir alguna relació, no m’ho 
va amagar mai. Aquesta relació amb la duquessa era pur interès 
per part del Perot: la seva empresa era perillosa, i guanyar-se la 
protecció a canvi d’algun favor era part de l’ofi ci. En canvi, l’amor 
veritable només el sentíem nosaltres dos, però els seus ideals l’em-
penyien lluny dels meus braços, per la seva seguretat, i aquesta 
distància em feia patir i alhora gaudir els petits moments quan ens 
retrobàvem. 

Quin és l’episodi que millor vau viure amb el Perot? Sens dub-
te l’episodi que vam viure en una Festa del Elois a Prats. Feia uns 
dies que no ens podíem veure, i els rumors que feien córrer d’ell 
m’empenyien a pensar que ja no m’estimava. Tot el meu patiment 
es va acabar quan va començar la cursa de cavalls, i el Perot em va estirar pel braç per pujar-me al seu 
cavall. A mi em va quedar clar que era l’home de la meva vida i que em seguia estimant com sempre. 
Ah! Tot i que no té tanta importància, també vam guanyar la cursa!

Tens un moment?  Entrevista a la Mercè de Pecanins, la geganta d’Olost.

La Biblioteca recomana 
revistes infantils en català

Sortosament, els nens 
i nenes disposen actu-
alment d’una gran va-
rietat de materials per 
apropar-se a la lectura 
i reforçar l’hàbit de 
llegir. Entre aques-
ta gran varietat, hi ha 
les revistes infantils. 
Aquest tipus de pu-
blicació és interessant  per la diversitat de textos 
i il·lustracions  que conté. A l’espai infantil de 
la Biblioteca, hi podem trobar la col·lecció de 
revistes Bayard, per a totes les edats. La Cucafe-
ra, adreçada als més petits, conté còmics, jocs, 
endevinalles, manualitats i reportatges molt il-
lustrats (sobretot d’animals i plantes). Tiro-Liro, 
de caràcter més pedagògic, gira entorn dels con-
tes  i dels  jocs lingüístics. Finalment, El Repor-
ter Doc és una col·lecció de reportatges sobre el 
món i la cultura escrita en un llenguatge planer. 
La Biblioteca convida tothom a disposar del fons 
de revistes que va iniciar el 1998 i que actualitza 
cada mes.

Mireu-ho bé, que això comença!

El barri del Raval. 2010

Mireu ho bé que això comença!
Mercè de Pecanins
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Gegants d’Olost. Fira d’en Rocaguinarda 2009


