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Els mapes fan pensar que les obres podran 
continuar

Quin Novembre de 2010! El segon més fred des de l’any 86, però, 
tal com desitjàvem per les obres, bastant sec. Només han caigut 20l/
m2. D’altra banda, l’1 de desembre va començar l’hivern meteorolò-
gic, que no l’astronòmic, i els mapes de previsió a llarg termini, tant 
europeus com americans, estan d’acord en dir que aquest hivern 
serà fred i sec. Esperem que l’encertin!
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El pati blau

No t’ho perdis! Coral Noves Veus
Concerts: La Marató-Missa del Gall
Programa Cant de joia. Text Joan Maragall. Música L.V. Be-

ethoven
Bon Jesús anem a veure. Tradicional catalana. 
Harmonització Ramon Manent.
L’Empordà. Text Joan Maragall. Música Enric 
Morera.
La Ginesta. Text Joan  Maragall.
Sant Josep fa bugada. Tradicional catalana.

Direcció: Josep Mas 
                Antoni Mas

La sala Floquet i els contacon-
tes de la Biblioteca 
Sens dubte que l’hora del conte és una de 
les activitats més consolidades de la majoria 
de les  biblioteques. La lectura de contes de 
0 a 3 anys també  forma part del programa 
Nascuts per llegir, que promou la Societat 
catalana de Pediatria i el Col·legi de bibli-
otecaris amb el suport de les institucions i 
es que  la pedagogia  i la màgia  dels  contes 
fascina a tothom.   
La Biblioteca pública d’Olost també vol te-
nir l’hora del conte. Una eina que creiem 
útil per promocionar la lectura entre els 
més petits i gràcies al suport i a la participa-
ció de joves hem organitzat un cop al mes 
els contacontes del Floquet. 

Els serveis al dia 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 6 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 

A Olost, com a la resta de municipis del Lluçanès, el passat diu-
menge dia 28 de novembre, va guanyar CIU, amb 321 vots i el 44% 
de suport dels votants. Olost i Santa Creu va ser l’únic municipi 
del territori i, per extensió, de la comarca d’Osona on Esquerra va 
rebre fi ns un 32% de suport dels votants. A la resta de la comarca i 
de Catalunya, la victòria va ser més àmplia per part de Convergència 
i Unió.

A Olost com a la resta de municipis del Lluçanès el passat diu-

Olost a les eleccions al Parlament de Catalunya 
2010

2a època  I  núm. 28  I  desembre 2010  I  El butlletí municipal d’Olost i Santa Creu 

El segle XX

Aquí tenim tota la “colla” de l’escola de Santa 
Creu de Jutglar, pels volts dels anys 35-36. 
Nens i nenes de 6 a 14 anys que no sabien 
massa el que estava apunt d’esclatar en aquest 
país i es dedicaven a anar a escola amb la 
Senyoreta Vidal, anomenada així perquè 
aleshores encara era soltera. A més a més hi 
havia nens i nenes de St.Martí i de cases de 
pagès d’Olost. Hi  anaven tot el dia i al migdia 
cap a casa a dinar, sempre a peu, tant si vivien 
lluny com si vivien a prop. L’any 39, l’escola 
va passar a fer-se en castellà, és clar!, i, a més 
a més, i sobretot nens, van passar a fer classes 
amb el Mossèn Josep Griera. Altres van seguir 
amb la mateixa senyoreta. Perquè? Sembla ser 
que el mossèn impartia una ensenyança més 
clàssica i a determinats pares i mares els hi 
semblava més correcta. És veu que la senyoreta 
Vidal era massa moderna...

Ses majestats, els Reis d’orient, podran estrenar 
la Plaça Major

Melcior, Gaspar i Baltasar, els reis 
que arriben del llunyà orient la 
nit del 5 de gener, per portar un 
present a tots aquells nens i nenes 
que s’han portat bé i una mica de 
carbó als que no s’hi han portat 
tant, podran fer la seva majes-
tuosa arribada a la part central 
de la nostra i nova Plaça major 
d’Olost. Per aquest motiu volen fer una arribada una mica més es-
paterrant...Tingueu els ulls molt oberts! I els adults, no perdeu la 
paciència que, de ben segur, també us portaran alguna coseta.

Escola Santa Creu els anys 30

La Biblioteca ofereix aquesta activitat amb 
un doble propòsit: en primer lloc que els 
més petits puguin gaudir d’un espai de 
contes a la biblioteca pública i en segon lloc  
brindar l’oportunitat i l’experiència a joves 
com a contacontes. En aquesta línia hem 
creat un taller per tal de formar i d’autofor-
mar-se en la difícil labor d’explicar i narrar. 
Els contacontes del Floquet són en  Pol, la 
Sira, la Laia, la Queralt i la Susana, als quals, 
des d’aquí, els agraïm la seva  col·laboració 
desinteressada i també als que conjunta-
ment amb la biblioteca organitzen, escullen 
i dinamitzen el conte que té lloc un cop al 
mes. 
La sala Floquet es va crear amb aquest ob-
jectiu. Amb el suport de l’Ajuntament, els 
nois i noies la van pintar i decorar amb en-
tusiasme, amb  colors suaus i càlids per als 
nens i nenes. Més endavant s’ha vist bé la 
possibilitat de convertir-la en un espai de 
trobada i poder-la oferir  durant la setmana, 
en horari de biblioteca, a pares i mares que 
ho desitgin perquè puguin  explicar contes i 
jugar amb la mainada.  

Pedra de Toc
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de 
www.diba.cat/slo:
- Número 174279 – Altres electricistes a Prats de Lluçanès. 
- Número 174227 – Enginyer/a de Telecomunicacions en 

general a Tona.
- Número 173931 – Dependent/a de comerç al detall a Vic.
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de 
www.ofi cinatreball.cat:
- Infermer7a en general a Tona.
- Higienista Bucodental a Manlleu.
- Operari neteja carretiller a Vic.
- Perruquer/a Unisex a Seva.
- Tècnic/a audioprotetista a Vic.
- Comercial Gas zona Osona de Byront&Talent consulting 

S.L. a Vic.
- Perruqer/a a perruqueria Arquès a Torelló.
- Peó de la indústria de la fusta i del suro a Malla.
- Ofi cina de manteniment multitècnic Istem, SLU a Vic.
L’informació l’ha facilitada el Servei d’ocupació del Lluçanès 
i és el resultat d’una consulta puntual que pot haver sofert 
canvis en el moment de publicar aquest butlletí.

Obres a la Plaça Major. 1 de desembre de 2010.

La Queralt i la Laia explicant el Patufet

Escola Santa Creu els anys 30

Dijous, 16 de desembre       
- Club de lectura Casal. A les 5 de la tarda a la biblioteca. Amb tertúlia de Narracions de Salvador Espriu. El mateix dia, 

lliurament del llibre Vent de l’est, vent de l’oest de Pearl, S. Buck. Organitza la Biblioteca.
Divendres, 17 de desembre         
- Lliçons de cuina. Tertúlia i sessió pràctica de cuina a l’escola CEIP TERRA NOSTRA. De 5 a 7 de la tarda. Si necessiteu 

anar-hi amb cotxe, aviseu al 639223641. Organitza el Programa Activa’t! 
Diumenge, 19 de desembre          
- Festa de la Marató de TV3 al Casal. Concert amb la Coral les Noves veus d’Olost, actuació del grup Narinant i, fi nalment, 

dos bingos. A partir de les 5 de la tarda.
Dimarts, 21 de desembre         
- Taller el Carter Joliu. Ara ve Nadal: Lectura de poemes. A un quart de 6 a la Biblioteca. Organitza la Biblioteca.
Dijous, 23 de desembre       
- Contes del Floquet. A les 4 a la Biblioteca. Organitza la Biblioteca.
Dijous, 30 de desembre       
- Campionat de Wii al Casal d’Olost. Per participar cal enviar un correu electrònic amb nom, cognoms i edat a:        
   esports@consorci.llucanes.cat o puntinquiet@consorci.llucanes.cat o telefonar a l’ajuntament d’Olost. A partir de les 17h.
Dimecres, 5 de gener   
- Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a Olost. A partir de 2/4 de 7 de la tarda pel Passeig Montserrat.
Divendres, 7 de gener     
- Club de lectura La Fonda. Tertúlia amb Las Inquietudes de Shanti Andía de Pio Baroja. 
Dimarts, 11 de gener         
- Club de lectura en veu alta. Inici del llibre Diari de Greg: Això és massa de Kiney, Jeff. A dos quarts de 7 a la Biblioteca. 

Organitza la Biblioteca.
Divendres, 14 de gener         
- La cuina d’abans en la nostra memòria. Tertúlia de cuina al Casal. De 5 a 7h de la tarda. Organitza el Programa Activa’t! 

de l’Ajuntament.
Dijous, 27 de gener         
- Club de lectura Casal. A les 5 de la tarda a la biblioteca. Amb tertúlia de Vent de l’est. Vent de l’oest de Pearl, S. Buck. El 

mateix dia, lliurament del llibre La propera vegada de Marc Levy. Organitza la Biblioteca.
Divendres, 28 de gener         
- Lliçons de cuina. Tertúlia i sessió pràctica de cuina a l’escola CEIP TERRA NOSTRA. De 5 a 7 de la tarda. Si necessiteu 

anar-hi amb cotxe, aviseu al 639223641. Organitza el Programa Activa’t!
Divendres, 4 de febrer         
- Club de lectura La Fonda. Tertúlia amb Las Inquietudes de Shanti Andía de Pio Baroja. 
Esport       
- Futbol: 08/01/2011 F.C. OLOST - F.C. VILADRAU a les 15h30’. 15/01/2011 F.C. OLOST – CE SANT MIQUEL BALENYÀ 

a les 15h30’. 29/01/2011 F.C. OLOST – CE SANT FELIU SASSERRA a les 15h30’. 05/02/2011 F.C. OLOST – C. F. SANT 
JULIÀ a les 15h30’.

Hoquei (Pavelló): 18/12/2010 CP LLUÇANÈS – UE LA GARRIGA  a les 16h30’. 12/02/2011 CP LLUÇANÈS – CP VIC a 
les 16h30’.



Aprovat el calendari fi scal  per l’any 2011. 
Els impostos queden congelats per aquest 
any.
Impost Vehicles Tracció Mecànica 
04/02/2011-05/04/2011. Impost Béns Im-
mobles Urbans i Béns Immobles Especials 
01/04/2011-02/06/2011. Impost Activitats 
Econòmiques i Béns Immobles Rústics 
02/09/2011-03/11/2011. Taxes per la Re-
collida d’Escombraries i Taxa de Cementiri 
02/09/2011-02/11/2011.
Aprovat el conveni de col·laboració entre 
la Diputació i l’Ajuntament per actualitzar 
i mantenir el Mapa del Patrimoni Cultu-
ral Local d’Olost, lliurat a l’ajuntament i 
a disposició per qui el vulgui consultar, a 
les ofi cines de l’ajuntament o al nostre web 
www.olost.cat 

Plens i decrets de govern

Aclariments i explicacions de l’empresa Acertis en referència a l’endar-
reriment en el ritme de les obres al primer tram del Carrer Berga (C/ de 
l’Embut)
Les obres del primer tram del Carrer Berga s’han en-
darrerit més del previst degut a que s’han hagut de re-
alitzar moltes de les feines amb mitjans manuals, no 
mecànics, que era el que s’ha via planifi cat inicialment. 
El motiu del canvi de mètode de treball s’ha d’enten-
dre pel fet de que els desaigües de les cases existents 
en aquest carrer estan instal·lats a un nivell molt su-
perfi cial (no estan a gaire profunditat), fet que no era 
possible saber abans d’enderrocar i aixecar els pavi-
ments. Això ha comportat una conseqüència i és que 
la resta de serveis que s’havien d’instal·lar en aquest 
carrer han hagut de passar-se per sota dels desaigües i 
això, s’ha hagut de fer, en bona part, manualment per 
no malmetre les connexions. Per tant, la conseqüència 
és que l’obra s’ha endarrerit, tot i que en cap moment 
s’han aturat les obres en aquest carrer.

En referència a les obres de la plaça, cal dir que no es 
tallarà del tot la seva circulació fi ns que no es completi 
el formigonat d’aquest primer tram del Carrer de Ber-
ga. I que un cop es tanqui la plaça, no es col·locarà, de 
moment, el paviment d’acabat d’aquest tram del Carrer 
Berga, per permetre que puguin circular-hi vehicles.

Espai de trobada

Els carrers tenen tanta història o més 
que tots nosaltres i si són eixos prin-
cipals d’un poble, encara més. I això 
és el Carrer Berga d’Olost, que si po-

Paisatges humans: El C/Berga d’abans i d’ara
Els projectes del municipi

Si el temps ho permet i les constel·lacions ens 

són favorables, quan tingueu aquest Pedra de 

Toc a les mans el nou C/ del Vent ja serà una 

realitat. Igualment, ja s’haurà formigonat el pri-

mer tram del C/ Berga i, s’haurà quasi fi nalit-

zat la part central de la Plaça Major, perquè ses 

majestats puguin fer la seva entrada com cor-

respon. El mobiliari previst en el projecte (pa-

pereres, arbres, bancs i llums) no es col·locarà 

fi ns que fi nalitzin les obres a tot el centre histò-

ric. Us recordem que podeu seguir consultant 

els vostres dubtes, sobre el projecte en general 

o sobre incidents de les obres, en particular, a 

les ofi cines de l’Ajuntament o bé al correu viu-

reaolost@olost.cat 

• El dia 18 de novembre, al Casal dels Avis 
d’Olost, va tenir lloc una activitat “diferent”. 
Fins a 23 persones van poder realitzar un Ta-
ller de Musicoteràpia. Van cantar, van fer sons, 
van ballar, van jugar, van fer de tot...Tota una 
experiència que caldrà repetir.
• El dia 20 de novembre es va fer una cele-
bració amb totes les persones que van col-
laborar a la Fira d’en Rocaguinarda. Va haver-
hi aplaudiments per a tothom, un historiador 
que va acabar expulsat i molta teca. Fins l’any 
que ve!
• El mes de novembre gent gran del poble va 
participar voluntàriament en un taller de jocs 
populars de l’escola Terra Nostra, amb alum-
nes de primària. La xarranca, les bales o la bal-
dufa van ser tot un èxit i s’ha valorat com una 
experiència molt positiva.
• A causa de les obres de la plaça, la parada del  
Bibliobús s’ha traslladat al carrer de l’Escoles, 
davant de la Biblioteca.

El safareig

D’on et surt aquesta fal·lera per escriure? Amb 6 anys, ja intentava llegir els cromos que venien amb 
la xocolata sobre la guerra de Cuba i l’abissínia, que em deixava el Santiago Vilamala. A casa teníem 
“LA VANGUARDIA ESPAÑOLA” i fruïa llegint-la.

T’han ensenyat a escriure o et consideres un autodidacta? Sóc un au-
todidacta.

A més a més dels dos llibres que et coneixem, has escrit alguna cosa 
més que roman en un calaix? Als setze anys vaig escriure “Temps passats”, 
drama rural i moral als inicis del segle XX. El grup teatral Xaloc van do-
nar la recaptació de la primera representació de l’obra al recent inaugurat 
Casal dels Avis, sense gaires diners en els seus inicis. Després, vaig escriure 
la comèdia “Només per passar l’estona”, obra costumista i moral, “I...mentre 
la tempesta passava”, drama amb la guerra civil com a rerefons i “Mirall d’un 
passat”, la vida de tres germanes solteres a un poble petit a mitjans del segle 
XX.

Si haguessis de “vendre” el teu llibre, què en diries de bo? Que és un 
recull de vivències, pensaments i sentiments, on tothom s’hi pot trobar 
identifi cat. I amb una segona part, on explico d’una manera senzilla i ho-
nesta una visita a Israel.

D’on sorgeix el títol de “Les fulles caigudes”? El títol original era “Tal com raja”, però em van reco-
manar de posar “Les fulles caigudes”, degut a quatre ratlles de la pagina 13 que, segons els entesos, en 
refl ecteixen els continguts.

Tens un moment?  Entrevista a Rafel Plans i Daschs d’Olost, afeccionat a 
escriure i furgar en la nostra història

Pol Asensi i Sira Turigues  
recomanen a Cesk Freixas

Després d’uns anys de decadència pel que fa a 
cantautors i grups catalans, sortosament n’estan 
sorgint de nous, com per exemple Cesk Frei-
xas que és un jove cantautor penedesenc que 
als seus 26 anys ja 
té un gran recorre-
gut. Freixas ha editat 
una maqueta, tres 
treballs discogràfi cs 
(Set voltes de rebel, 
2005; El camí cap a 
nosaltres, 2007 i La 
mà dels qui t’espe-
ren, 2009) i un re-
cull de versions de 
cantautors com Ovi-
di Montllor i Raimon. Els principals gèneres del 
cantautor són la cançó pop, el rock i la rumba. 
.A nosaltres ens agrada Cesk Freixas perquè co-
incidim amb molts dels pensaments expressats 
en les seves cançons i perquè tenim ganes de 
recuperar la cançó d’autor i la cançó de protesta 
dels Països catalans.

Anuncis a radio nacional d’Espanya, del projecte

Portada del llibrePortada del llibre

Luis Ezcurra carrillo, Director de Radio Naci-
onal de España en Barcelona
Certifi ca: Que en la emisión “Diana” de las 
8.15 horas correspondiente al dia 6 de los cor-
rientes, se leyó el siguiente texto:
“Ayuntamiento de Olost.- Barcelona.- El 
ayuntamiento de Olost, saca a subhasta la eje-
cucución de las obras de alcantarillado de la 
calle Berga y fosa séptica del Paseo Dr. Lleo-
part, bajo el tipo de 296.602’33 pesetas, a la 
baja.”...“Trece de agosto de mil novecientos  
sesenta y dos”.

gués parlar, de ben segur que en tindria “moltes” 
per explicar. Fins l’any 62, va ser un carrer, com 
expliquen molts veïns, “amb unes pedres cante-
lludes per on hi podien passar els carros”. L’any 
62, amb un projecte gestionat per alcaldes com en 
Prudenci i signat per en Lluís Reixach, es va portar 
a terme una obra molt important, amb renovació 

del clavegueram, voreres i col·locació de les pedres actuals. Aquest projecte, com l’actual, va 
convertir el C/Berga en una via molt més transitable. Des d’aleshores ja no hi havia hagut 
cap reforma tant important i de tanta transcendència. El C/Berga continua avançant a través 
de la seva pròpia història i de la nostra...
 L’Arturo Solé i Serra, responsable de l’obra en aquell moment explica “l’obra, de fet, la 
vam començar al passatge Llopart, amb la construcció d’una fosa sèptica i, després, començàrem a pujar 
pel carrer de l’embut i amunt per tot el carrer Berga”. I afegeix “les pedres cantelludes les vam aprofi tar 

quasi totes per arreglar després el carrer de l’embut i part 
del carrer Berga”. Els records són molt clars: “Tot era 
manual, pic i pala!”, “5 o 6 persones”, “Jo com a responsable 
cobrava 18 pessetes per hora treballada...”. I si en recorda 
alguna de “grossa”, no hi ha dubte: “La nit de Nadal 
del 62, 48 cm. de neu i uns 15 dies sense poder treballar al 
carrer”, “Va ser una nevada que ho va parar tot...”


