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Un gener contrastat amb més d’un refredat
Quin gran mes per enganxar un bon refredat i conviure amb ell uns 
dies! I perquè? Doncs perquè si mirem la mitjana de temperatures 
d’aquest mes, veurem que ha estat molt normal. Però si a més hem 
sortit al carrer, haurem rebut de tot: 4 o 5 dies de ple estiuet de ge-
ner amb màximes de 16 i 17 ºC, poc normal pels dies que va durar. 
I després 5 dies seguits amb gelades nocturnes més enllà dels 9ºC 
sota zero. El que si que ha estat és un mes ben sec.
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El pati blau

No t’ho perdis! 
Hi ha contes de tota la vida que 
s’han transmès oralment d’avis a 
nets , de pares a fi lls... i no cansen. 

Sempre s’està disposat a explicar-los i a escoltar-los de nou. 
Ara  els  contacontes de la biblioteca te’ls explicaran de manera 
divertida i teatralitzada . 
No et perdis les sessions que tenen lloc un dimecres al mes a la Sala 
Floquet de la Biblioteca. 

L’estat del reciclatge a Olost i  
Santa Creu 
A Olost disposem de diverses formes per re-
ciclar aquelles coses que ja no necessitem o 
que senzillament volem llençar. Tenim, per 
un costat, els contenidors de vidre, els de 
multiproducte (plàstics, llaunes,etc..), els de 
matèria orgànica i els de rebuig. I, a més a 
més, tenim el camió de les andròmines el 
primer dijous de cada mes i una deixalleria 
mòbil un dijous dels mesos imparells, de 9 a 
1 i de 3 a 7, per poder reciclar piles, bateri-
es, envasos buits que han contingut residus 
especials, olis vegetals i minerals i fl uores-
cents, entre altres productes.

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 

Amb l’inici d’aquesta obra, Olost es posa, defi nitivament, en el grup 
capdavanter dels municipis amb una millor oferta en quant a serveis 
socials. Estem parlant d’un centre d’estada de dia que tindrà una ca-

pacitat per 20 places, amb un horari d’obertura 
de 9 del matí a 7 del vespre, i amb possibilitat 
de incloure-hi el 
dinar. Sens dubte, 
una eina molt va-
luosa pels veïns i 
veïnes que ho ne-
cessitin, així com 
pels seus familiars 

i cuidadors.
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El Centre de serveis per a la gent gran o Centre 
Activa’t!, comença a agafar forma

2a època  I  núm. 29  I  febrer 2011  I  El butlletí municipal d’Olost i Santa Creu 

El segle XX

Aquesta foto mostra una de les festes més 
assenyalades a Olost fi ns no fa tant:La Festa de 
Sant Antoni o  festa dels “Tonis”, cap els anys 
50. Tot plegat començava amb la plaça major ben 
plena de bèsties: sobretot cavalls, burros i mules, 
que venien de moltes de les cases del poble. Sortia 
el mossèn de l’església i beneïa els animals amb 
l’aigua corresponent. A continuació, se celebrava 
una carrera per la carretera fi ns el trencant de Sant 
Adjutori i es repartien fi ns a tres premis, un pels 
cavalls, un pels burros i un per les mules. Després 
s’anava fi ns a Sant Adjutori i s’hi menjava un bon 
tros de coca acompanyat de fuet o llonganissa, tal 
com es fa encara el dilluns de Pasqua.

L’Associació del Casal dels Avis d’Olost aprova 
nous estatuts i nova Junta

El diumenge, dia 23 de gener, l’Assemblea del Casal dels Avis 
d’Olost es va reunir, com ho fa cada any, per renovar la meitat dels 
càrrecs de la seva junta i celebrar la torronada. La nova Presidenta 
és la Pilar Raubert, la Vicepresidenta la Roser Ruaix, la Secretaria 
l’Avelina Riba i el Tresorer en Francesc Reñé, a més de la resta de 
vocals que els acompanyaran en aquesta nova tasca: Jordi Lladó, 
Florenci Padrós, Joan Ballús, Assumpció Mayans, Assumpció Font i 
Montserrat Ruaix. Felicitats a tots!

Festa de Sant Antoni a la plaça. Anys 50

Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de 
www.diba.cat/slo:
- Agent tècnic/a comercial a Vic.. 
- Instal·ladors/es de línies elèctriques i de telecomunicacions 

a Torelló.
- Torner/a per talla de metalls a Taradell.
Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de 
www.ofi cinatreball.cat:
- Delegat/da comercial en general a Manlleu.
- Agent comercial a través de l’ofi cina de treball de Vic..
- Agent comercial a través de l’ofi cina de treball de Vic..
- Dependent/a de comerç en general a través de l’ofi cina de 

treball de Torelló.
- Conductor/a – Operador/a de carretó elevador en general a 

Torelló..
- Mecànic/a – Ajustador/a de camions i autobusos a Gurb.
- Muntador/a de fusteria metàl·lica o PVC a Gurb.
- Infermer/a en general a Campdevànol.
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 ascensor d’accés al 
Centre Activa’t

Deixalleria mòbil 2011

Diumenge, 20 de febrer       
- Eleccions a les cambres agràries 2011.
Dimarts, 22 de febrer         
- 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 Servei de Lectura públic. 
Dimecres, 23 de febrer            
- Contes del Floquet. A les 5h30’ a la Biblioteca. Organitza el Contacontes del Floquet i la Biblioteca d’Olost.
Dijous, 24 de febrer         
- Tertúlia Club de lectura Casal. A les 5 de la tarda a la biblioteca. Amb tertúlia de Dues rulots de Marina Lewycka. 

Barcelona: La Campana 2008. Organitza el Servei de lectura públic.
Divendres, 25 de febrer       
- 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 març       
- Tertúlia Club de lectura La Fonda. Tertúlia amb Certes mentides: Una petita tragèdia de Joan Barril. La Fonda a les 10 

de la nit. Organitza el Servei de lectura públic.
Dijous, 10 de març   
- La confi rmació a Olost pel 2011. Reunió per parlar de la confi rmació, a la rectoria, a partir de les 7 de la tarda. Organitza 

la Parròquia.
Divendres, 11 de març     
- 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. 
Diumenge, 13 de març         
- Canyestortes 2011. A partir de dos quarts de 5 de la tarda, al pavelló. El nom de la festa serà el Happy Day.
Els dilluns         
- Classes de Hip Hop a Santa Creu de Jutglar. De 18 a 19h30’. Obert a tots els joves i les joves a partir de 12 anys. S’hi 

ensenyen els estils oldsschool, popin i newstyle. Preu 5Ð al mes, prèvia inscripció. Organitza Punt Inquiet amb el suport de 
l’Ajuntament d’Olost.

Els dijous         
- Classes de reforç d’Anglès. De 18h15’ a 19h15’. Per alumnes de 3º i 4º d’ESO. Més informació al Punt Inquiet o a la 

Biblioteca d’Olost.
Esport       
- Futbol: 
 19/02/2011 F.C. OLOST – AR RIUDEPERES a les 16h.
 12/03/2011 F.C. OLOST – U.E. SEVA a les 16h.
- Hoquei (Pavelló)
 19/02/2011 CP LLUÇANÈS – CP VOLTREGÀ  a les 16h30’.
 12/03/2011 CP LLUÇANÈS – CP MANRESA a les 16h30’.

Pedra de Toc

Obres ascensor d’accés al
Primers passos de les obres

Deixalleria mòbil 2011

Tot això vol fer més sostenible el planeta on 
vivim, pel mateix motiu que anem al met-
ge: Volem allargar la nostra vida i fer-ho de 
forma confortable. Tots ens hi hem hagut 
d’anar acostumant i poc a poc anem actu-
ant amb més responsabilitat i sensibilitat 
envers aquests temes tant cabdals pel nos-
tre esdevenidor.
Per mitjà de la responsabilitat de cada un de 
nosaltres, de la voluntat de l’ajuntament i 
de les campanyes que s’han fet, hem acon-
seguit, per exemple, millorar el reciclatge de 
la matèria orgànica, fi ns a igualar la mitjana 
de la resta de la comarca d’Osona en aquest 
tipus de residus. Cal posar, però, l’atenció 
en dos aspectes a millorar: En primer lloc 
allò que deixem perquè s’emporti el camió 
de les andròmines, cal escalonar-ho més per 
no saturar el servei. Si heu de llençar uns 
quants mobles, feu-ho en dos o tres mesos. 
I el segon aspecte és que, tenint en compte 
que la deixalleria mòbil ve cada dos mesos 
i amb una despesa que és de tots, es con-
sidera que es podria reciclar més quantitat 
de residus i marxar més ple. Gracies perquè 
entre tots ho puguem fer cada dia millor! Festa de Sant Antoni a la plaça Anys 50



Aprovada la revisió anual del padró muni-
cipal amb una població de 1202 habitants 
a 1 de gener de 2010. I amb una distribu-
ció per sexes de 600 homes i 602 dones.
Aprovada la ratifi cació del conveni de col-
laboració subscrit entre el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament 
d’Olost per a la reforma i posada en fun-
cionament del servei d’atenció a la gent 
gran, conegut com a Centre Activa’t!. Això 
inclou, com a aportacions del propi de-
partament, una subvenció inicial pel pro-
jecte d’adequació d’espais i equipaments 
de 129.327€ i una aportació mensual per 
cada plaça del centre ocupada i per cada 
taller de foment de l’autonomia personal 
realitzat.

Plens i decrets de govern

Quins cursos de formació creus que poden ser interessants per fer a 
Olost?
Des de fa temps, a Olost, l’Àrea de joventut, cultura i en-
senyament del Consorci, amb el suport  de l’ajuntament 
del nostre municipi organitza i realitza cursos de formació 
per adults, el resultat dels quals, fi ns el moment, ha es-
tat positiu i enriquidor. En l’espai de trobada del butlletí 
hem recollit noves propostes que hem obtingut a partir 
d’una enquesta sobre la formació que interessaria rebre a 
Olost, i que hem realitzat a dos grups d’edat  diferents. Per 
descomptat, convidem, a tothom que vulgui, a afegir-se a 
l’enquesta i fer-nos arribar la  proposta a través d’un mis-
satge a la direcció bibliolost@yahoo.com amb el tema: 
mai no és tard per aprendre i publicarem els resultats.
Mares 
Sira: M’agradaria que es fes un curs d’intel·ligència emocional per aprendre a comunicar-me 
amb els altres, conèixer les emocions i poder treballar-les.
Alba: M’agradaria formar part d’un curs per aprendre a fer ganxet, cosir, puntes... totes aquests  
classe de manualitats.
Imma: M’ interessaria aprendre sobre les propietats medicinals dels aliments (nutrició).
Amparo: Tots el cursos de creixement personal com el coaching que tracta de la importància 
de saber distribuir bé el temps.
Joves 
Pol, Sira, Marta, Nil, Roger:  Creiem que un curs de socorrisme terrestre o primers auxilis 
estaria molt bé.  A les noies ens agradaria un curs de maquillatge. 
Helena , Mireia , Júlia, Andrea, Ivet: Ens anirien bé classes de reforç de mates.

Q i d f
Espai de trobada

La pintura mural, formada amb pigments emulsionats, 
es troba situada al presbiteri de l’església parroquial de 
Santa Creu de Jutglar; té una alçada de 850 centíme-
tres i una amplada de 640 centímetres. La part central 
hi ha una representació del calvari amb una creu amb 
pal de fusta que conté la inscripció d’un fragment del 
prefaci de la creu: ? A vós que heu posat (...) per Crist 
Senyor nostre ?. El braç transversal de la creu és de 
ferro. Als dos costats de la Creu hi ha les fi gures de la 
Verge i Sant Joan. Al voltant de la part central, seguint 
la forma arquejada del mur hi ha diversos plafons on 
hi trobem representats: a la part superior, les dotze llengües de foc de la Pentecosta. Al lateral es-
querre: la lluna i el sol i a sota, el ciri pasqual amb les lletres ?Llum del Crist?. Al lateral dret: els 
motius eucarístics dels pans i els peixos. En el lateral inferior esquerre de la part central hi apareix 
la fi rma de l’autor i la data d’execució: Joan Rifà, 1967. 

Paisatges humans: Pintura mural de Santa Creu de Jutglar
Els projectes del municipi

L’obra de remodelació del futur Centre Acti-

va’t!, adjudicada a l’empresa CONSTRUCC-

CIONS R.J.MOLAS S.L., va fer el seu tret de 

sortida el passat dissabte dia 22 de gener i té 

previst la seva fi nalització i entrega pels volts 

de fi nals d’abril. Aquest nous espais disposaran 

d’uns nous lavabos, vestuaris, un despatx de di-

recció, un despatx per infermeria, dutxes adap-

tades, una sala polivalent, un menjador, una 

cuina i una sala d’activitat física, entre altres 

espais. També es dotarà l’edifi ci d’un ascensor 

que s’instal·larà al pati del casal dels avis i que 

permetrà accedir al centre des del carrer o des 

del propi casal, fent que l’edifi ci sigui totalment 

accessible per qualsevol persona, sigui quina 

sigui la seva condició física.

• Un grup de joves, l’alcalde, el regidor de jo-
ventut i la tècnica de joventut del Consorci es 
van reunir el dia 23 de desembre per resoldre 
el tema del local del jovent. En la reunió es 
va  decidir  que  hi hauria un sol local comú i 
públic per a tots els joves. Així doncs, el pis su-
perior de la Llar d’infants Estel esdevé el local 
dels joves i es converteix en un espai obert a 
tots els joves a partir de 14 anys, amb la pos-
sibilitat d’organitzar-se per grup i  horaris.  La 
gestió interna del local corre a càrrec dels jo-
ves amb el suport i la supervisió de la tècnica 
de joventut i l’ajuntament.
• El passat dilluns dia 24 de gener van inici-
ar-se les obres per l’adequació dels espais del 
casal per poder-hi crear un centre de serveis 
per la gent gran o Centre de dia. A conseqüèn-
cia d’això totes les activitats que es feien a la 
1ª planta han passat a l’escola vella. El servei 
d’ocupació, el telecentre, algunes activitats de 
l’Activa’t! i els cursos d’anglès es fan  a partir 
d’ara a l’aula de formació. El grup de pilates i 
el de dansa del ventre dels dissabtes a l’aula de 
gimnàstica  ubicades  a l’escola, entrant per la 
porta principal de l’edifi ci, a mà dreta.

••• UUUUU dddd jjjj

El safareig

Per què vas escollir el vidre com a material per treballar l’artesania? El meu interès pel 
vidre ve de les ampolles de sorra. En un primer moment decorava ampolles amb laca de bom-
betes desprès vaig aplicar altres tècniques:  gravat a la sorra, amb punta de diamant i l’aplicació 
de pintures vitrofusibles.
Els que et seguim, coneixem prou bé les gerres i les copes decorades d’Airart.  Darre-
rament, però, has estudiat  altres  maneres de treballar el vidre a partir de les quals has 
obtingut noves peces decoratives... He experimentat amb altres tècniques per crear nous 
dissenys com el fusing que consisteix en la fusió de diferents vidres en una mateixa peça o el 
termoformat que s’aplica per a donar forma al vidre pla a través de motlles. Això m’ha portat a 
treballar el vidre reciclat aplicant  tècniques de disseny innovadores.
Com has evolucionat, cap a on va el teu treball? Quan 
vaig començar escollia un format i el decorava, ara la meva 
tendència es la de crear el format. Actualment ocupa un lloc 
important la bijuteria en vidre i plata. Entre d’altres projectes, 
em faria molta il·lusió exposar la meva feina com una obra on 
es mostrés la transformació  d’una obra en una altra .
Com valores la  col·laboració amb artistes i artesans del 
Lluçanès? Sincerament, m’encanta, m’ho passo molt bé. Per 
a mi representa una oportunitat i un regal poder treballar 
amb gent creativa .

Tens un moment?  Entrevista amb Amparo Ibáñez Rodríguez, 
artesana del vidre.

L’Aina Arboix recomana 
L’alquimista de Paulo Coelho

Reconec que no sóc una lectora constant ni ex-
perta en grans obres literàries, però si que quan 
un llibre m’agrada, m’enganxa. Un dia d’aquells 
estressants en el qual necessitava una distrac-
ció on esvair-me per uns instants, em vaig diri-
gir a la biblioteca el Vapor Vell 
de Sants en busca d’aquesta 
distracció. Entre títols i lli-
bres, no sabia quin triar, em 
vaig apropar a la bibliotecària 
i li vaig dir: “vull un llibre que 
m’enganxi i que em marqui. 
Que sigui distret, intrigant, 
que em faci refl exionar, des-
cobrir, somiar i també que 
tingui el toc just de romanti-
cisme. Em pots aconsellar?”. Després de pensar 
uns instants, la noia em va dir amb veu clara, “ja 
el tinc: l’Alquimista de Paulo Coelho”. Ara, pen-
sant-hi, crec que el llibre s’ajustava perfectament 
al què volia jo. Té una mica d’això i una mica 
d’allò, la mida justa perquè hi hagi un abans i un 
després d’haver llegit l’Alquimista.

Mostra de bijuteria

Accés a la nova aula de formació de l’escola vella

Mostra de bijuteria

Olostencs i olostenques s’acosta el Canyestortes 2011 i us convidem a tots a venir, ben dis-
fressats i disfressades, el diumenge  13 de març, a 2/4 de 5 de la tarda, al Pavelló (al costat 
de les hortes). Aquest any hi ha canvi de comissió. Us proposem venir a passar un Happy 
Day. Vosaltres sereu els protagonistes. Us volem veure desfi lar, ballar, disfrutar, riure… acom-
panyats pel grup d’animació. Repartirem gominoles entre tots els nens i nenes que vinguin 
disfressats i amb ganes de passar-s’ho bé. I per als 
pares, mares, avis, iaies, tiets, tietes, veïns i veïnes, 
repartirem un joc d’hòsties. Poden disfressar-se 
sols o acompanyats. Per a la millor disfressa indi-
vidual regalarem un pack cultural (teatre + sopar) 
a L’Atlàntida de Vic i per a la millor comparsa, 
una excursió en burricleta. El canyestortes acaba-
rà  amb la tradicional xocolatada del fondista.

Ens toca viure una època enrevessada: crisi, atur, 
mandra, jubilacions anticipades, congelació de 
sous, malesllunes, català en perill de mort, el Bar-
ça guanyant-ho tot…. I algú ho havia de dir: se-
ran els Cremats d’Olost. Volem que cada any una 
entitat diferent sigui l’encarregada de fer el ninot 
del Canyestortes i li passi repulsa. Volem viure un 
Happy Day, fora preocupacions. Benvingut Ca-
nyestortes!  A sacu Pacu!

Nota.-Si algú es vol disfressar i li falta colla, pot ajuntar-se amb la comissió. Quants més se-
rem més bé ens ho passarem. S’ha de venir cagat i pixat.

 Identitats: CANYESTORTES D’OLOST


