El pati blau
Els serveis al dia
Entrevista
i
a Montse Salvans:
Directora del CEIP Terra Nostra.
Després de tres cursos instal·lats a la
nova escola, quina valoració en fas? Totalment positiva, cap inconvenient. Amb el
fet d’estar més apartat ja ens hi hem acostumat.
Què ha estat el millor del canvi? Sens
dubte els amplis espais i l’entorn permeten
treballar de forma més relaxada. El gimnàs,
els patis, el menjador, les aules per a les diferents especialitats...disposar de tot això és
un privilegi.
Quins són els projectes que teniu en
marxa a l’escola? De moment tenim la Trobada d’escoles del Lluçanès, el 13 de maig, i
l’exposició dels 400 anys de la Sotsvegueria
del Lluçanès, on cada escola hi aporta un
treball plàstic sobre el poble. A més a més
de l’ús de les pissarres digitals que requereix formació i cert canvi de metodologia
per part dels mestres.
Com us ho heu fet per compensar la falta
de la mestra d’educació especial? Malgrat
que des dels diferents àmbits es va reclamar, només vam poder trobar una sortida:
Tenim una mestra amb una reducció d’un
terç de jornada i, per tant, vam demanar
que cobrissin aquest terç amb un especialista d’Educació Especial. Això ha repercutit
en la disminució d´alguns desdoblaments
a Primària i no és la solució òptima, però
si no, ens quedàvem sense especialista. Ha
estat un solució interna d’escola, no del Departament.
Quins efectes noteu més en el funcionament diari de l’escola, per motiu del
context de crisis general? Per part del Departament, la retallada de plantilles, la considerable reducció de les convocatòries de
Projectes d’innovació que aportaven recursos informàtics i econòmics extres pel centre, la disminució de cursos de formació i
l’assignació de despeses per funcionament.
Tot i així, gràcies a l´AMPA i a l’ajuntament,
l’equipament informàtic es pot anar renovant. Aquest curs l´AMPA rebrà una subvenció de l’ajuntament destinada a l’adquisició
de 5 ordinadors. D’altra banda, el nombre
d’usuaris del Servei de Menjador ha disminuït força, sobretot el curs passat.

Dimarts, 19 d’abril

Teniu alguna novetat pel curs 2011-2012? Les
instruccions del Departament pel proper curs encara no han sortit, però si es presenta alguna convocatòria de Projectes d’innovació interessant,
segur que ens hi apuntem....Els nostres objectius
aniran en la línia de consolidar els projectes d’aula
actuals, la socialització de llibres a CM i CS, la web
de l’escola i, sobretot, avançar en l’ús de pissarres
digitals i de noves tecnologies.

- Trobada de lectors en veu alta. A les 4 de la tarda a la Biblioteca. Lectura de poemes i lectura de fragments de les obres
“A l’arca a les vuit” i “El millor desig”. Organitza la Biblioteca.

Pedra de Toc

Divendres, 22 d’abril
- Darrer dia d’inscripció al Ralli dels Ausetans. El periode és de l’11 al 22 d’abril a l’ajuntament o els dijous al Punt Inquiet
situat a la Biblioteca d’Olost.

Dilluns, 25 d’abril
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- Aplec de Sant Adjutori amb la tradicional cantada de caramelles.

Dimarts, 26 d’abril
- Festa del 24è aniversari del Casal d’avis d’Olost. Missa per als difunts al matí i dinar de celebració al Casal dels avis amb
sobretaula amenitzada amb música.

Dimecres, 27 d’abril

Sumari
2 L’Ajuntament de prop
Plens i decrets
Els projectes del municipi
Espai de trobada:
Associacions

- El Conte del Floquet. A les 5h30’ a la sala floquet de la Biblioteca. Contes tradicionals i populars explicats, dramatitzats
i organitzats pel grup contacontes del Floquet i la Biblioteca d’Olost.

Dijous, 28 d’abril
- Tertúlia Club de lectura Casal. A les 5 de la tarda a la biblioteca. Amb tertúlia de Mort a la Fenice de Donna Leon.
Barcelona: Edicions 62, 2008. Organitza el Servei de lectura públic.

Utilització de la
pissarra digital
en una aula de
l’escola.
Març de 2011

Divendres, 29 d’abril
- Xerrada inserció laboral. Autoconeixement i competències personals. Com fer el CV i com buscar feina (internet,
SOL, SOC i premsa). De 5 a 7 de la tarda a l’aula de formació de l’escola vella. Organitza el Consorci de Municipis del
Lluçanès.

Dissabte, 30 d’abril
- Cinema al casal. A dos quarts de 7 de la tarda. Organitza el Programa Activa’t! i l’Associació del Casal dels Avis d’Olost.

Diumenge, 1 de maig

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

Divendres, 6 de maig
- Xerrada: “L’esquena en la nostra vida quotidiana”. A càrrec d’en Pere Martí, tècnic de gent gran del Programa Activa’t!.
A les 5 de la tarda al Casal dels Avis d’Olost.
- Tertúlia Club de lectura La Fonda. Tertúlia amb El temps de les cireres de Montserrat Roig. A la Fonda a les 10 de la nit.
Organitza el Servei de lectura públic.
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6 El pati blau i el segle XX
en fotografies

Esport
- Futbol: 01/05/2011 F.C. OLOST – CE EL BRULL a les 17h.
15/05/2011 F.C.OLOST – OAR VIC a les 17h15’.

Biblioteca:
C/Escoles,4. 93 888 04 78. Horari d’hivern: De 6 a 8 tarda.
bibliolost@yahoo.com

Ajuntament d’Olost:
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 02 11
Fax 93 888 05 52
tramitolost@diba.cat
www.olost.net

El segle XX

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

Serveis al dia
Els serveis: CEIP Terra
Nostra.

5 A cel obert

- Fira de Santa Creu de Jutglar. Fira de la transhumància.
Ajuntament d’Olost:
Horari d’atenció al públic de 8 a 14h i de 16 a 19h.
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Ell terreno als
l anys 5
50

Aquesta imatge dels anys 50, possiblement no necessita moltes presentacions. El nostre “terreno” com
tants d’altres escenaris habituals i populars d’Olost,
ha sofert, o més ben dit, ha fruit de diverses reformes,
arranjaments i millores. Tot i que, en aquest cas, cal reconèixer que feia força goig.Tant és així, que aquí és on
es posava l’envelat de Festa Major, fins que, posteriorment, a finals dels 70 o principis dels 80 ja es va traslladar a la Plaça Major, per quedar-s’hi. Antigament,
quan aquest envelat es posava al terreno, més avall, a
l’actual carrer de les escoles, tot i que aquestes encara no
hi eren, si posaven les “atraccions” de Fira.
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La lluna vella de març no marxa sense glaç
Oi que feia temps que no plovia? Doncs aquest mes ho ha fet per ell i
per tots els mesos anteriors. No parlem d’un “nou diluvi” però han caigut
142 l/m2, sent la mitjana de març de 33 l/m2 i, evidentment, és el rècord
del mes de març des de l’any 1986, quan en Pere Bruch va començar a
mesurar-ho. No tota aquesta pluja ha estat bona per les collites de cereals,
ja que la pluja del dia 15, va caure sobre mullat, el terra ja era ben xop i es
va emportar part de l’adob.

Canyestortes Olost 2011
“La Comissió
i i
d
dell Canyestortes
d’Olost vol donar les gràcies a tothom qui l’ha fet possible. Destacar la col·laboració directe de
l’Ajuntament, el Climent, la colla
del Raval (que s’apunten a totes) i el
Joan Icart. Felicitem als guanyadors.
Que passeu un Happy Day. Us esperem l’any vinent!”

Entrega de
E
d premis
i carnavall 2011

Olost acull de nou el Trofeu Cursa del Lluçanès,
setena edició
Miguel Aguilera (Fermasa) ha esta el
vencedor del VII Trofeu Cursa del
Lluçanès, al batre al seu company
de fuga, José Cobos (Cajamar Almeria), que passa a ser el nou líder de la
Copa de Espanya júnior. La prova,
que era la segona cursa del campionat, es va disputar a Olost. Van participar-hi un total de 119 corredors,
dels quals només 74 van acabar la
cursa. La Federació Espanyola de
Ciclisme ha parlat “d’organització
brillant per part del Club Ciclista
Olost”. Felicitats a tots ells!

Arribada cursa. Abril 2011

Plens i decrets de govern
Aprovat l’adjudicació del projecte “Enllumenat públic del Raval” amb un pressupost aprox. de 77.000Ð. Quan tingueu
aquest butlletí a les vostres mans, el projecte ja s’estarà executant.

Els projectes del municipi
S’informa que, amb motiu de la visita a Olost,
del Sr. Antoni Fogué, President de la Diputació
de Barcelona, es va procedir a la visita de la nova
plaça i, a més a més, l’ajuntament d’Olost va

poder tancar acords per finançar dos nous projectes: En primer lloc, 30.000Ð per l’adequació
de la B-432 entre Mas Cases i el trencant del
castell, amb passos de vianants i algun pas elevat. I, en segon lloc, 18.000Ð per l’adequació de
la piscina petita, amb el canvi i renovació del
paviment, entre altres reformes.
S’informa de l’adequació, de forma imminent,
de tres nous espais per aparcament: Calada,
Passatge Dr. Llopart al costat de l’edifici del
casal i el terreny de Ca l’Angel, amb entrada
pel C/Berga i pel Passeig Montserrat. Comptant amb els aparcaments existents, i sumant
aquests nous espais, Olost disposarà al voltant
de 200 places d’aparcament.

Espai de trobada
Quina
Q
i creus que seria la millor manera per donar a conèixer i coordinar les
activitats que organitzen les associacions d’Olost i Santa Creu durant l’any?
Teresa (Comissió de Carnestoltes): Per donar a conèixer les activitats que es fan durant l’any la Pedra
de Toc és una bona eina. Potser estaria bé alguns cops l’any fer una revista monogràfica dedicada a
les entitats i explicant els projectes que es faran en els propers mesos. Això permetria explicar-ho amb
detall, publicar més fotos (a tothom li fa gràcia veure’s publicat), parlar amb els protagonistes... Quan
s’acosta la data és imprescindible fer un recordatori i passar-ho amb un full, casa per casa, ho veig molt
necessari. És la manera més directa,
ràpida i segura d’arribar a tothom.
Per coordinar les entitats caldria que
el coordinador estigués en contacte
directe amb els responsables de cada
comissió i associació i seguís de prop
les activitats que preparen. Estaria
bé que anés a alguna de les reunions
que es fan. És molt important que totes les entitats tinguin clar qui és el
coordinador i quina és la seva funció.
Des de les entitats s’hauria d’agafar
la norma d’informar-lo. Una manera
fàcil de fer-ho és incloure el seu mail
quan s’envien comunicats a la resta
de components.
Jordi (Associació dels Cremats): És un tema complicat, almenys mirat des dels Cremats. Entenc que
hi han moltes entitats que a principis d’any ja tenen un calendari fixat, però el tema correfocs és més
d’actuacions contractades a última hora i normalment sabem les dates uns 15 o 20 dies abans. Cada
any tenim tres actes fixes: Encesa de la foguera per St. Joan, correfoc de Festa Major i correfoc infantil
per la fira, però a banda d’aquests, pot sortir un correfoc en qualsevol moment. Per això, crec que és
complicat fer-ho saber al poble mitjançant un butlletí mensual-trimestral o anual. La millor manera
per informar al poble seria passant fulletons casa per casa o penjant cartells, potser amb una setmana
d’antelació. Tot i així, els Cremats quan sortim a fer un correfoc, abans de marxar tirem tres coets com
a senyal. Això sí, és el mateix dia de la sortida. Salut i foc!

El safareig
•V
Vols
l participar
tii i
en el Raid Ausetans 2011?
El Raid és una competició intermunicipal consistent en superar un seguit de proves durant
deu dies i al propi municipi. Es pot participar
en equips de 5 o 6 persones i en dues categories diferents: de 13 a 17 anys i de 18 a 29 anys.
El Raid s’estructura en tres fases: una fase local, una final local i una final comarcal. La
final local tindrà lloc el dissabte 30 d’abril , en
horari de tarda-nit.
• El Correllengua finalitzà els actes per
la llengua del 2010 amb la xerrada de Rosa
Delor sobre Salvador Espriu a la Biblioteca
d’Olost, el passat 13 de març. Rosa Delor va
presentar l’obra poètica d’Espriu a través de la
simbologia de la Pell de Brau. El correllengua
va oferir un piscolabis en acabar l’acte.
• Antoni Fogué, President de la Diputació
de Barcelona va visitar les obres del Centre
històric d’Olost, el divendres 25 de març. Després d’un recorregut pel carrer de Berga i la
plaça, l’Ajuntament va oferir esmorzar a tots
els assistents a l’acte. Fruit d’aquesta trobada,
la Diputació de Barcelona va comprometre’s
a col·laborar en l’arranjament de la travessia
de la carretera B-432 i en les millores que cal
efectuar a la piscina municipal.

Joana Cervera recomana...
Recomano riure’s d’un mateix. I, si pot ser,
compartir-ho, combaiar-se amb un company, no fos cas el propi riure’s increpés
l’egocentrisme. Recomano no recomanar
-que ja és difícil- no donar consells si no
t’ho demanen. Posats a recomanar, doncs...
una vegada a la vida, tastar-ho tot. Sí, tot, tot
allò que t’has dit i repetit que no t’agrada,
tot i que només n’has olorat el nom. Des
de recollir fem de cavall, a fer una copa
d’amagat, no deixar per verd aquell jove amb
l’uniforme callat. No perdonar-te si no dines
al fons del fondo de la Fonda Sala, salaris
justos per pecadors. També recomano passejar amb raquetes per la neu i veure-hi petjades de tots els animals.
Respirar, sentir com s’omplen les narius de
la resina cremant-se a la llar de foc. Unir
mans i besar galtes, cuinar amb i per la dona,
vestir xandall. Tocar fons i provar el teclat
de l’amor, llepar-se els dits amb el Búlgar de
Cal Parra. No pujar-se a la parra, total!... Te
l’has mirat bé el llibre: “Si tu em dius vine
vindré, però digue’m vine”? Aquí, hi ha una
llibreria que no ho saps fins que hi ets i, na
Rosa, l’amor hi posa. Ah! i el té.

Paisatges humans: La Fira de Santa Creu de Jutglar.
Els veïns i veïnes de Santa Creu de Jutglar estan apunt de celebrar la seva festa més important, després de la Festa major de setembre: La Fira. Aquest any, l’eix entorn del qual giraran bona part de
les seves activitats, és la transhumància. Així, durant tot el dia, si us animeu a pujar-hi, podreu fruir
de parades i venta de productes artesans, mostra de bestiar autòcton dels Països Catalans, a càrrec
d’Àngel Casellas, criador de gos d’atura català, i Jordi Costa, criador de bestiar avícola autòcton,
acompanyament i animació amb els gegants d’Olost i Prats de Lluçanès
i els grallers de Sant Bartomeu, i les exposicions “400 anys Sotsvagueria
del Lluçanès” i “Lluçanès, terra de transhumància. 15 anys de GTTS”.
A més a més, la Fira seguirà aquest horari d’activitats: A les 8 començarà
la caminada d’Olost a Santa Creu, a les 9 es farà l’esmorzar del pastor. A
les 10 començarà un taller de mató i a les 11 es farà un tast de matons i
conserves. Cap a dos quarts de 12 s’iniciarà la cercavila de geganters i a
les 12 tindrà lloc una actuació amb cant, música i danses, a càrrec dels
acordionistes del SOLC. A les 12h30’ es farà la presentació de l’Itinerari
Seré, a càrrec de Bernat Vilarassau, gerent del Consorci. Finalment, al voltant
lt nt de
d les
l 14h,
14h tots
t t
aquells que ho vulgueu podreu quedar-vos al dinar popular. L’actuació de les 12 serà el resultat
d’un taller de cançons, música i dansa que es fa el mateix cap de setmana a la Casa Gran.
Durant el mateix dia de la Fira es repartiran números per un sorteig del Kit del pastor i que constarà
de: Barretina, paraigües, armilla/jersei, navalla, faixa, bóta, sarró, espardenyes i bastó. Els números
es donaran a qualsevol persona pel sol fet d’assistir a la Fira .

Identitats: Club patí Lluçanès.
Identitats: Club patí Lluçanès.
Monitores: Judit Batriu, Eva Ferrer, Anna Solanich i Mònica Vilamú. Patinadores: Bruna Sala,
Maria Vilà, Judit Soler, Marta Cortina, Paula
Icart, Miriam Varela, Mar Verdaguer, Marina
Iniesta, Bruna Rovira, Raquel Llorens, Jana Gil,
Marta Olivares i Mireia Berengueras

Tens un moment? Entrevista a Gil Salvans, President de la colla gegante-

ra d’Olost
Quanta gent forma part de la colla gegantera? La colla gegantera està formada per uns 40-50
membres entre balladors i músics. A més, alguns d’aquests membres cobreixen els càrrecs de tresoreria
(Laia Jimenez), secretaria (Neus Arboix) i president (Gil Salvans). El grup de balladors està format per
uns 20 membres que són homes. I els músics son 15, entre grallistes i tambors. En les sortides ens
acompanyen també un grup d’aficionats i seguidors que col·laboren en la tasca. Pel que fa al transport,
encara portem el remolc típic exposat durant anys a “Cal Ferrer” i normalment el carretejo jo amb la
“Pickup”.
Com us organitzeu? A l’inici d’any és programen les sortides i es fan arribar a tots els membres .La
setmana abans d’una sortida enviem un correu electrònic per recordar-la. Sempre acostumem a quedar
a la plaça, així la gent que ens veu s’interessa i diuen: “On aneu avui?”. A més, estic pensant en penjar
un full al Bar Centre per comunicar les sortides de forma mensual.
Quantes sortides feu a l’any? Aquest any tenim 15 sortides previstes. A finals o principis d’any fem
una reunió amb tota la colla i decidim quins pobles fan més gràcia i després contacto amb ells. Molt
sovint també són ells els que ens truquen per convidar-nos o fer un intercanvi.
Teniu alguna trobada de gegants prevista per a Olost durant aquest any? Si, el 4 de juny a la
tarda. Volem tornar a gaudir d’una trobada gegantera al nostre poble. Serem 12 colles. Confio amb que
la gent del poble surti aquest dia i en gaudeixi... Alhora s’agraeix qualsevol col·laboració o mostra de
suport per part dels veïns. En el fons espero que el poble se senti orgullós del que hi ha!

Fa 15 anys va néixer el Club Patí Lluçanès; una
entitat esportiva que ha sabut, amb dedicació i
constància, implantar des de zero un esport nou,
sense tradició al territori. El caracteritza no ser
el club d’un sol municipi si no de ser-ho de tots
els pobles del Lluçanès. Les seccions bases del
club son el patinatge artístic i l’hoquei. El club
primer inicia les patinadores i els jugadors/es al
patinatge però té la vista posada en la competició. El patinatge artístic individual i el xou (patinatge de grup) participen en les competicions
comarcal i de la federació. En quan a l’hoquei
prebenjamí juga en la lliga comarcal, esperant
que ben aviat ho pugui fer en la federativa. Els
petits èxits del 2010-11, com el club anomena
en la seva web (http://cpllucanes.wordpress),
han estat considerables i diversos. El patinatge

artístic individual ha assolit 5 pòdiums i el grup
Xou ha quedat primer en la competició comarcal. El Xou de Federació va quedar en setè lloc
de la classificació. Per altra banda s’ha aconseguit pòdium en el Trofeu de la Sal de Cardona i
en les proves individuals d’Interclubs. L’hoquei
prebenjamí ha quedat tercer en la primera volta
de la lliga comarcal i començarà una segona lliga amb els primers classificats. També s’espera
amb il·lusió que aquesta primavera els jugadors
més petits d’hoquei comencin la seva primera
lliga. Des d’aquí els desitgem sort . El vermell i
el negre que patinadores i jugadors/es llueixen,
són els colors d’un Club que lluita per ser el
millor però també que ensenya valors com el
respecte, l’amistat i la identitat de formar part
d’un equip.

