
La Trobada de lectors 
en veu alta, organit-
zada amb motiu de la 
diada de Sant Jordi, 
va gaudir d’un bon 
nivell de participació. 
Hi van participar 26 
lectors: 10 adults, 10 
infants i 6 joves. Des 
d’aquí, la Biblioteca vol donar les gràcies als que 
van llegir i als que van venir a escoltar.
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L’estalvi d’energia: un repte 
quotidià de futur
Hi ha molts aspectes de la vida 
diària que ens passen desaper-
cebuts i que representen una 
despesa energètica innecessària. 
Primer, abans que l’aire condi-
cionat, és millor tenir ventila-
dors que fan circular l’aire i no 
generen ni al·lèrgies ni molèsties 
respiratòries. Segon, són millor 
les bombetes de baix consum 
que les bombetes incandes-
cents, ja que aquestes últimes 
només converteixen un 10% 
de l’energia en llum. Tercer, no 
s’haurien d’utilitzar piles, ja que 
són altament contaminants pel 
medi ambient; si no hi ha més 
remei, que siguin recarregables. 
Seguirem!

Els Cremats obren les celebracions                  
dels 1100 anys d’història d’Olost 

d energia: un repteenergia: un repte

Manu Chao, mantenint-se fi -
del als seus principis anticon-
vencionals i als seus missatges 
polítics, retorna a escena amb 
La radiolina, ¿y ahora qué? un 
disc que consta de 20 cançons 
que fl ueixen agermanades sen-
se parar.
Cada día me miro 
en un mundo al revés, 
cada día me veo 
en un mundo tan feo, 
cada día es un dia, 
un volver a nacer, 
y ahora qué 
vamo’a hacer 
y ahora qué 
y ahora qué 
vamo’a hacer 
y ahora qué. 

Manu Chao (1961)

L’estalvi dd ei dd’e

Servei d’Ocupació Laboral 
Un servei d’informació laboral

Pedra de Toc

Aquest 2008, Olost celebra 1100 anys des dels primers documents dels 
que es té constància de la vila. Segons la documentació coneguda, les 
primeres notícies d’Olost remunten a l’any 908. És la data d’un document 
conservat a l’Arxiu Capitular de Vic, en el qual el matrimoni format per 
Durable i Alda venen a Adrover i la seva muller Tructelda una peça de 
terra prop de l’església de 
Santa Maria d’Olost, al 
lloc anomenat Gavarresa, 
per 3 sous i 7 diners. 
Els Cremats us conviden 
a celebrar aquest esdeve-
niment juntament amb la 
revetlla de Sant Joan. Per 
aquest motiu, es farà una 
encesa de la foguera es-
pecial, amb un espectacle 
pirotècnic per acompa-
nyar l’acte. 

El Servei d’Ocupació Laboral és un servei de caràcter itinerant que depèn del Consorci i que 
ofereix  atenció presencial a diversos municipis del Lluçanès. És a l’ajuntament d’Olost cada 
dilluns de 9.00 a 14.00. La fi nalitat del servei és reduir el nombre de persones que estan a l’atur 
i ajudar-los a trobar feina, i equilibrar la diferència entre oferta i demanda de treball en l’àmbit 
local.
Ens hem posat en contacte amb la responsable tècnica del servei, Lídia Truñó, que hi treballa 
des de fa gairebé tres anys, perquè ens parli de la realitat del servei. Segons la Lídia, les persones 
que utilitzen el servei són, en primer lloc, dones de més 35 anys; en segon lloc, homes de més 
de 45 anys; en tercer lloc, joves que busquen feina per primera vegada; i, fi nalment, persones 
nouvingudes. Cal destacar que moltes persones que busquen feina no tenen la possibilitat de 
desplaçar-se perquè no tenen carnet de conduir (sobretot les dones), la qual cosa limita molt 
les possibilitats de trobar feina. Les consultes més freqüents són les relacionades amb la borsa 
de treball i amb el canvi de feina. 
El Servei d’Ocupació Laboral disposa d’una pàgina web, en la qual, de forma més o menys re-
gular, es poden trobar les diverses ofertes laborals. Inclou una borsa de treball per a joves, pen-
sada per cobrir les places de treball de l’estiu. Aquestes places estan adreçades especialment 
als estudiants per les característiques d’aquesta mena de feines.
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Serveis Socials: (Consorci)
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14 
h. Mireia Fabregós.
Servei d’inserció laboral: (Consorci)
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 04 12. Dilluns de 9 a 14 h. 
Lídia Truñó.
Joventut. Punt inquiet: (Consorci)
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 04 12. Dijous de 14 h 30’ 
a 19 h. Xavier Barniol. 
joventut.consorci@llucanes.cat
Servei de Biblioteca:
C/ Escoles, 4 - Tel. 93 888 04 78. De dilluns a di-
vendres de 17 a 20 h. Dolors Careta.
Programa Activa’t!:
Ctra. Gironella, 5 - Tel. 639 223 641 i 93 888 02 11. 
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. 
Pere Martí.
Ambulatori:
C/ Girona, 1 - Tel. 93 888 04 08. Dilluns i dijous 
de 9 a 12 h. Dimarts i divendres de 12 h 30’ a 13 h 
20’. Dimecres de 16 a 20 h. URGÈNCIES: Tel. 93 
856 05 00 i 93 856 02 51.
Escola Bressol Estel:
C/ Raval del mig, 15 - Tel. 93 888 05 53.
Escola pública Terra Nostra:
C/ Escoles, 2 - Tel. 93 888 04 78.
Recollida d’andròmines i deixalleria mòbil:
La recollida d’andròmines serà sempre el primer 
dijous dels mesos parells i pel matí. Cal inscripció 
a l’ajuntament fi ns el dia abans de la recollida. la 
deixalleria mòbil estarà instal·lada el primer dijous 
dels mesos imparells de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. No 
cal inscripció. Informació al 93 888 02 11.
Servei de bibliobús tagamanent:
b.tagamanent@diba.cat
Tel. 609 196 431. El servei és sempre en dilluns 
cada 15 dies i de 16 a 19 h.

La Trobada de lectors 
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Biblioteca d’Olost
Sant Jordi 2008 

Gran èxit del curs d’iniciació a la cata                    
de vins d’Olost

A vegades només cal tenir una bona idea i algú amb voluntat i professió 
per tirar-la endavant. La idea, la van posar l’Antoni Salvans i l’Ajuntament; 
la professió, el somelier Sergi Sala. Resultat: 43 inscrits de diverses edats al 
curs de cata de vins celebrat durant el mes de maig a Olost. 
En Sergi va acabar la seva formació ara fa 4 anys a l’Escola de Restauració de 
Barcelona, amb una titulació convalidada per l’Associació Internacional de 
Someliers. Des d’aleshores, ha anat practicant gràcies a la seva feina diària 
a la Fonda Sala, a les mostres de vins que li arriben i a visites mensuals al 
celler d’Osona. En Ser-
gi ha volgut compartir 
aquests coneixements 
amb l’oferta del curs 
d’iniciació a la cata de 
vins, que ha pretès in-
troduir els no-iniciats 
en el món del vi, els 
diversos procediments 
de les cates i el perquè 
que hi ha darrera un 
tipus de vi o un altre 
(com, per exemple, el 
clima, el terreny o la 
mà del professional).
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Curs d’iniciació a la cata de vins 2008

Sant Joan a Olost

Si les temperatures i l’aigua ho permeten, el pro-
per dissabte 21 de juny s’obriran les piscines mu-
nicipals. Les tarifes seran les següents: 
• Abonament familiar: 130 €
• Abonament temporada adult (majors de 15 anys): 70 € 
• Abonament temporada infantil i juvenil (de 3 a 14 anys): 35 € 
• Abonament per a 15 serveis adult: 40 € 
• Abonament per a 15 serveis infantil i juvenil: 25 € 
• Entrades dies laborables adult: 4,50 €
• Entrades dies laborables infantil i juvenil: 3 €
• Entrades dies festius adult: 5 €
• Entrades dies festius infantil i juvenil: 4 €
Les persones residents empadronades al munici-
pi gaudiran de diverses bonifi cacions en aquestes 
tarifes.
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Agenda: no t’ho perdis!

Diumenge, 1 de juny. 
- Cinema al casal. A l’edifi ci del casal a les 18h. Programa “Activa’t! 

de l’Ajuntament d’Olost.

Dimecres, 4, 11 i 18 de juny. 
- Club de lectura els olostencs. Astrid Lindgren. Les noves aventures 

d’en Miquel. A les 5 de la tarda a la Biblioteca.

Divendres,  6 i 13 de juny.
- Club de lectura Raïn. Hans Jüurgen. Les aventures de la mà negra. 

A les 5 de la tarda a la Biblioteca.

Dissabte,  7 de juny.
- Taller de dansa estil Bolliwood. Pavelló Poliesportiu de 6 a 8 de la 

tarda. Organitza Grup de Dansa del ventre. Informació a Marta 
Font 657641844.   

Dijous, 19 de juny. 
- Club de lectura a la Biblioteca. Tertúlia amb la novel·la de Maria 

Antònia Oliver. Joana E. A les 5 de la tarda a la biblioteca.

Dilluns, 23 de juny.
- Revetlla de Sant Joan. Organització dels cremats i la comissió de 

festes d’Olost. Sopar popular al camp de futbol vell amb música 
a càrrec del grup de folk La Banda d’en Vinaixa.

Dimarts, 24 de juny. 
- Festa de sant Joan al casal d’avis d’Olost. Berenar i Ball a partir de 

les 18h al mateix local del casal.

Divendres, 27 de juny. 
- Celebració del centenari de l’estelada. Organitza la secció local 

d’Esquerra d’Olost al local del Casal d’avis. Conferència a càr-
rec de l’Oriol Falguera a les 21h. A continuació, sopar fred per 
tots els assistents. 

Diumenge, 29 de juny. 
- Cinema al casal. A l’edifi ci del casal a les 18h. Programa “Activa’t! 

de l’Ajuntament d’Olost.
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Us volem informar que aquest mes de juny, en alguns carrers del nostre municipi, s’hi farà 
una remodelació en la senyalització i en les direccions. 
Pel que fa a les direccions, els canvis afectaran els carrers Puigmal, Tarragona i Lleida. Úl-
timament s’havien manifestat determinats problemes de circulació en aquests tres carrers 
(aparcaments als dos costats del carrer o difi cultats de pas per a determinats camions com 
els de les escombraries). A més a més, disposen d’una amplada inferior a molts altres carrers 
de la mateixa zona. Per aquests motius, s’ha cregut convenient convertir-los en carrers de 
sentit únic. Al carrer Puigmal, només s’hi podrà circular en direcció est; al carrer Tarrago-
na, també en direcció est (cap a l’avinguda Catalunya); i al carrer Lleida, només en direcció 
oest (cap al carrer Montseny). Aquestes direccions són coherents amb la nova ordenació de 
carrers corresponents al PP3. 
A part d’això, se senyalitzaran places d’aparcament en un tram del carrer Barcelona i en un 
dels costats dels carrers Tarragona i Lleida. Finalment, es repassarà i reformarà tota la sen-
yalització dels carrers esmentats. Esperem que aquestes reformes reverteixin en el benefi ci i 
la major comoditat de tothom!

Us volem informar que aquest mes de juny, en alguns carrers del nostre municipi, s’hi farà

Reordenació i senyalització de carrersrs

Un any més, us esperem al sopar popular que organitzarem al camp de futbol vell per 
celebrar l’aniversari del poble d’Olost conjuntament amb la festa dels Països Catalans. La 
festa estarà amenitzada per l’actuació de La Banda d’en Vinaixa, un dels grups de músi-
ca folk tradicional més rellevants de Catalunya i 
especialitzat en músiques de ball d’envelat: pas 
doble, vals, mazurca, scotish, polca ... i danses 
col·lectives d’actualitat. El seu repertori musical, 
d’una qualitat impecable, està integrat per temes 
tradicionals i d`autor i músiques de la Medite-
rrània. La particular combinació gralla - acordió 
cromàtic (Enric Montsant - Juan Carlos García) 
dóna a les seves melodies el so tradicional de les 
músiques d’arrel i, amb la incorporació d’una 
bona secció rítmica amb el baix elèctric (Dick 
Them) i la bateria (Oriol Flores), el resultat és una música amb una sonoritat contundent 
i un caire festiu, amb la marca molt personal de l’Enric Montsant, creador del grup i com-
positor de la majoria dels temes. 

Un any més, us esperem al sopar popular que organitzarem al camp de futbol vell per 
celebrar l’aniversari del poble d’Olost conjuntament amb la festa dels Països Catalans. La 
festa estarà amenitzada per l’actuació de La Banda d’en Vinaixa, un dels grups de músi-
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Comissió de Festes d’Olost i Cremats
FOC DE SAN JOAN

Actualment hi ha un gran interès per les danses i els balls d’altres llocs del món, i es pot 
dir que vivim el boom de la dansa del ventre. Aquesta dansa té els seus orígens en l’Egipte 
faraònic i era concebut com el ball de la fertilitat. Es va anar transmetent de generació en 
generació fi ns arribar als nostres dies, força infl uïda pel cinema i els balls folklòrics dels 
països àrabs. Però, més enllà de la moda i els mocadors de monedes, aquesta dansa és un 
molt bon exercici, que aporta tant benefi cis físics (coordinació, fl exibilitat...) com emocio-
nals (relaxa, allibera tensions...). A Olost, hi ha dos grups que fan una classe setmanal de 
dansa del ventre, al Casal: un grup que s’inicia aquest any i un altre que ja en porta tres; en 
total són 26 alumnes.

Actualment hi ha un gran interès per les danses i els balls d’altres llocs del món, i es pot 
dir que vivim el boom de la dansa del ventre. Aquesta dansa té els seus orígens en l’Egipte 
faraònic i era concebut com el ball de la fertilitat. Es va anar transmetent de generació en 

Grup de Dansa del ventre
DANSA DEL VENTRE, MÉS QUE UNA MODA

El passat 12 d’abril, el grup de dansa del ven-
tre va organitzar un taller de dansa estil Bo-
llywood al pavelló d’Olost. L’interès princi-
pal era conèixer aquest estil provinent de la 
Índia i passar-ho molt bé. Té el seu origen 
en els balls folklòrics indis i s’està posant 
de moda a través del cinema indi, que ac-
tualment produeix més pel·lícules que Ho-
llywood (d’aquí li ve el nom). Al taller, hi van 
assistir 22 persones, i la professora va ser la 
Sònia, de l’Associació Catalana de Bollywo-
od. Per a tots aquells que us quedéssiu amb 
les ganes o els que vulgueu repetir, es tornarà 
a fer un taller el dissabte 7 de juny, de 6 a 8 
de la tarda, al pavelló. Us hi esperem a tots!

El passat 12 d’abril, el grup de dansa del ven-
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TALLER DE DANSA ESTIL BOLLYWOOD

Quin és el teu perfi l professional? Estic treballant a Lostec des de fa 15 anys, que és un 
laboratori de control de qualitat de materials de la construcció. Es controla el formigó, els 
àrids, l’asfalt, la ceràmica, l’aglomerat, l’estructura metàl·lica, 
etc. La meva funció a l’empresa és repartir les tasques que es 
realitzen durant la jornada laboral.
Quines motivacions et van portar a acceptar la respon-
sabilitat política de regidor municipal? Sempre m’ha 
agradat molt la política, i quan em van oferir la possibilitat 
de formar part del grup d’Esquerra, no en vaig dubtar, ja que 
m’atreia la idea de saber com es gestionava un Ajuntament. 
També m’agradaven les persones que formaven part del grup 
i de seguida vaig pensar que faríem un bon equip.
Quines àrees són directament responsabilitat teva? L’àrea 
que porto inclou urbanisme, medi ambient i promoció local.
Quin és el tema més important que ara mateix afecta la 
teva àrea? Com el penses solucionar? El tema més important d’aquest 2008 és el POUM 
municipal (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), que tracta de la projecció del poble per 
als pròxims 20 anys aproximadament en relació amb el seu creixement i desenvolupament. 
En aquest moment, ja s’hi està treballant i, d’aquí a poc temps, en coneixerem les primeres 
notícies.

Quin és el teu perfi l professional? Estic treballant a Lostec des de fa 15 anys, que és un 
laboratori de control de qualitat de materials de la construcció Es controla el formigó els

Entrevista al regidor Josep Garolera

A hores d’ara, ja podem dir que donem l’hivern per acabat. Com cada any, les calefaccions 
de les cases, granges, fàbriques i espais municipals han treballat de valent, i ens han bui-
dat una mica més la butxaca. Al llarg de l’hivern, el preu del petroli ha anat pujant cons-
tantment, de manera que es fa necessari buscar noves energies alternatives per a la nostra 
calefacció. I, en aquest sentit, la biomassa és una font d’energia renovable i neta. 
La biomassa són els residus forestals provinents de 
l’explotació forestal i de la neteja i la gestió dels bos-
cos per a un millor control dels incendis. Aquests resi-
dus poden ser utilitzats en calderes per a la calefacció 
d’habitatges, fàbriques i instal·lacions municipals.
Al Lluçanès, ja fa dos anys que es treballa per a la 
promoció d’aquesta energia renovable, que, en terri-
toris com el nostre, té diversos benefi cis socials, am-
bientals i econòmics. La revalorització dels treballs al 
bosc, la reducció del risc d’incendis gràcies a una mi-
llor gestió forestal o la reducció d’emissions de CO2 
a l’atmosfera són alguns dels motius pels quals es vol apostar per aquesta energia neta i 
renovable. A més a més, cal remarcar que el cost d’aquest combustible és d’entre un 50 % 
i un 70 % més barat que el gasoil, i el seu preu també resulta més estable.
Diversos ajuntaments del Lluçanès, entre els quals el d’Olost, ja han apostat per aquesta 
energia renovable. I ara toca el torn als ciutadans. Si esteu pensant en canviar la vostra 
caldera per calefacció, ara és el moment de triar una caldera de biomassa. La Generalitat 
obrirà properament una línia de subvencions per a aquest tipus de calderes, que permetran 
a les famílies estalviar-se al voltant d’un 30 % en el cost de la caldera i estalviar fi ns a un 
70 % en el cost del combustible. Si en voleu més informació, us podeu adreçar al Consorci 
del Lluçanès. Us ajudarem a triar la millor solució per a casa vostra i us informarem sobre 
el procés de sol·licitud de les subvencions.

Laura Megias - Consorci del Lluçanès

A hores d’ara, ja podem dir que donem l’hivern per acabat. Com cada a
de les cases, granges, fàbriques i espais municipals han treballat de val
dat una mica més la butxaca. Al llarg de l’hivern, el preu del petroli ha

Servei de desenvolupament rural
Les energies renovables, també al Lluçanès

La Flama del Canigó és el foc amb què s’encenen bona 
part de les fogueres de la nit de sant Joan d’arreu del país. 
La fl ama és durant tot l’any a la cuina del Museu de la 
Casa Pairal o Castellet de Perpinyà. Cada any, el 22 de 
juny, el foc surt del Castellet per encendre una foguera 
que es fa al cim de la muntanya del Canigó i, des d’allà, 
l’endemà es reparteix per tots els pobles de Catalunya que 
hi volen participar mitjançant una llarga cadena de relleus, 
que van distribuint el foc amb tots els mitjans possibles: a 
peu, amb bicicleta, amb cotxe i, fi ns i tot, a cavall. La fl ama 
arribarà també al Lluçanès. Una representació d’igualada 
recollirà la fl ama: anirà des del Coll d’Ares fi ns a Igualada, 
passant pel Lluçanès. La caravana entrarà al Lluçanès per 
Sant Quirze de Besora i anirà deixant la fl ama als pobles 
que es troben al recorregut: la cruïlla del Bar de Sant Agus-
tí (12:15 h),  Perafi ta (12:30 h), Prats de Lluçanès (13:15 
h) i Sant Feliu Sasserra (14:10 h). Sortirà per Avinyó i cap 
a Igualada. 
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La Flama del Canigó és el foc amb què s’encenen bona 
La Flama del Canigó al Lluçanès

El passat dia 3 de maig, la nostra veïna Montserrat Mo-
las va complir 101 anys. De fet, en va complir 100 segons 
el seu DNI i 101 segons el registre de l’Ajuntament. Per 
aquest motiu, el mateix dia va rebre una visita del Con-
sistori, que li va regalar un ram de fl ors per felicitar-la. I 
el dia 12 de maig va rebre també la visita d’un represen-
tant de la Generalitat de Catalunya, que li va fer entrega 
de la medalla que es dóna a totes aquelles persones que 
han assolit aquesta xifra. Felicitats Montse!

El passat dia 3 de maig, la nostra veïna Montserrat Mo-
l li 101 D f li 100

La Montserrat Molas ha fet 101 anys

d’aquest 2008 és el POUM

Montserrat Molas

Josep Garolera

música amb una sonoritat contundent

Nit de Sant Joan

Taller de bollywood abril 2008

apostar per aquesta energia neta i

Les feixes cobreixen la creu del cim

Estelles


