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Abrils i senyors, tots traïdors
Els senyors no ho sabem del cert...però aquest abril ens ha regalat de tot, 
especialment si observem les temperatures. Tots recordem aquella prime-
ra setmana que anàvem mirant a veure si obrien la piscina...I no era cap 
mania: la mitjana de temperatura d’aquest abril ha estat la més alta des 
de l’any 1986, amb diverses jornades amb màximes per sobre dels 23-25 
graus.
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El pati blau

El nou sistema de clavegueram o 
recollida d’aigües en la remode-
lació del centre històric d’Olost
La remodelació del centre històric d’Olost, 
dins el projecte Viure al poble, ha tingut re-
percussions en diferents serveis dels carrers 
afectats i un dels més comentats ha estat la 
renovació del sistema de recollida d’aigües i, 
per tant, del clavegueram.
En primer lloc, cal ressaltar que el nou sis-
tema de recollida d’aigües és del tipus que 
s’anomena separatiu, ja que recull de forma 
separada les aigües pluvials i les aigües re-
siduals.
En referència al disseny de la xarxa d’aigües 
pluvials (perquè ens entenguem: les aigües 
provinents de les pluges), s’ha fet de mane-
ra que la intensitat de precipitació que pot 
aguantar és d’un màxim de 130l/m2 per hora. 
Això representa una precipitació de 30-35l/
m2 en un quart d’hora. Mirat així podem 
no saber massa de que estem parlant, però 
d’entrada tinguem en compte que aquesta 
no és una intensitat que, fi ns on es coneixen 
les dades, s’hagi donat en el nostre poble.
Posarem uns quants exemples de precipita-
cions històriques:
6 de juliol de 1987-------------95 l/m2 du-

rant dues hores i amb pedra afegida.
8 de setembre de 1992---------110,7 l/m2 

en un dia.
14 d’octubre de 1996-----------106 l/m2 en 

un dia.
7 de juny de 1998---------------63 l/m2 en 

un dia.
20 d’octubre de 1999-----------54 l/m2 en 

un dia.
30 d’agost de 2001--------------58 l/m2 en 

un dia.
25 de setembre de 2005---------73 l/m2 de 

forma intensa sense concretar més.
9 d’octubre de 2010--------------68 l/m2 

dels quals uns 40l van caure en una 
hora.

De la majoria d’aquests exemples no dispo-
sem de la intensitat hora per hora d’aquell 
dia, però amb les xifres a la mà, difícilment 
superaria la capacitat de canalitzar aigua del 
nou sistema.
En tot cas, a l’ajuntament disposen de totes 
aquestes dades pluviomètriques dels últims 
25 anys, així com de les característiques tèc-

l i d
Els serveis al dia

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: 
C/ Escoles nº 2, 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 

Dimarts, 19 d’abril, es va celebrar 
a la sala Floquet de la biblioteca 
la trobada anual de lectors i lec-
tores en veu alta. Tot i que no es 
va fer per Sant Jordi, aniversari de 
la biblioteca, com era de costum, 
l’afl uència i participació va ser la 
mateixa. Una vintena de lectors 
hi van participar amb la lectura 
de fragments de teatre, poesia i 
contes. La Biblioteca, amb el su-
port de l’ajuntament, va agrair 
la participació de tots els assistents 
amb fl ors i un berenar.  

IV Trobada de lectores i lectors en veu alta
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El segle XX

Final de la guerra...any 39...Recordeu? Els “rojos” 
fugint dels nacionals en molts punts del territori cata-
là. Una manera de que no et segueixin és detonant els 
ponts per on passes i un d’aquests ponts va ser el de la 
fotografi a. El pont de la riera del Lluçanès, entre Prats 
i Santa Creu. Posteriorment, i amb la situació “estabi-
litzada” el pont s’havia de reconstruir. Jornades de 10 i 
12 hores, 3 anys de feina i ni una maquina, de manera 
que els sacs de sorra del riu per fer ciment es portaven 
a l’espatlla, i les pedres, totes picades a mà, també. Fi-
nalment, el maig del 44 es va fer la inauguració amb 
una bona costellada, amb litres i litres de vi i amb una 
colla de músics de St.Feliu Sasserra.

Abril 2011

Pedra de Toc
Dijous, 12 de maig       
-  Inici del Taller de massatges.  El taller serà els dies 12 i 19 de maig i 2 i 9 de juny. Taller a càrrec de Marc Arques, 

Fisioterapeuta. Lloc: Gimnàs de les escoles velles. Organitza: Ajuntament d’Olost.
Dilluns, 16 de maig          
- Inici del període de preinscripció del Taller d’estiu de Teatre.  Aquest període fi nalitzarà el dia 31 de maig i és 

per nens i nenes de 8 a 14 anys. Organitza la Biblioteca.
Diumenge, 22 de maig              
- Eleccions Municipals 2011. Escola electoral oberta de 9 del matí a 8 del vespre.
Dilluns, 23 de maig  
- Espectacle infantil Un conte atabalat. A 2/4 de 4 de la tarda, a l’escola CEIP Terra Nostra. Organitza el 

Bibliobús.
Dimecres, 25 de maig  
- Contes del Floquet. A partir de les 5h30’ de la tarda, a la Biblioteca. Organitza la biblioteca i els conta contes del 

fl oquet.
Dijous, 26 de maig  
- Tertúlia Club de lectura Casal. A les 5 de la tarda a la biblioteca. Amb tertúlia de El monestir proscrit de Maria 

Carme Roca. Organitza el Servei de lectura públic.
Dissabte, 28 de maig  
- 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.
Dissabte, 4 de juny  
- Trobada gegantera d’Olost. A 2/4 de 4 de la tarda, plantada de gegants a la plaça. A 2/4 de 6, el cercavila. A les 9 

del vespre, sopar. I a les 12 de la nit, Disco Mòbil amb PD Barni.
Dimecres, 8 de juny  
- Sortida a Barcelona amb visita de la Sagrada Família i del Parc Güell. El preu de la sortida és de 25Ð, amb 

dinar inclós. Les inscripcions són al Casal. Organitza el Consorci de Municipis del Lluçanès.
Divendres, 10 de juny
- Tertúlia Club de lectura La Fonda. Tertúlia amb Delicioso suicidio en grupo de Arto Paaastilina. A la Fonda a les 10 

de la nit. Organitza el Servei de lectura públic i el club de lectura la Fonda.
Dilluns, 13 de juny
- Caminada Intergeneracional. Organitza l’Associació del Casal dels Avis d’Olost i col·labra l’escola Terra Nostra. 

El telèfon per informació és el 938880506.
Esport       
- Hokei (Pavelló):  21/05/2011  16.30  C.P. LLUÇANÈS – UE LA GARRIGA
 04/06/2011  16.30  C.P. LLUÇANÈS – CP RIUPRIMER
- Futbol (Camp de futbol): 04/06/2011  17.15  F.C. OLOST – AT BALENYA

Fira a la “capital històrica” de casa nostra: 
Santa Creu de Jutglar

El diumenge, dia 1 de maig, 
Santa Creu de Jutglar va tornar 
a ser “capital del món”. Entre les 
8 i les 10 del matí, els seus veïns 
i veïnes van poder veure com 
anaven sent “ocupats” els seus 
carrers, per un exèrcit de més de 
100 caminants famolencs que 
després van ajuntar-se amb uns 
quants centenars més i es van 
passejar tot el dia pel costat de 
casa seva. Parades, animals, 
talleristes, presentacions, ex-
posicions i dinar, organitzats excel·lentment per la Comissió de festes de 
Santa Creu i el Consorci. Felicitats a tots ells! A la tarda, la festa va acabar 
amb una petita sessió de ball, organitzada pel SOLC.  

niques del nou sistema de recollida d’aigües i us 
convidem a que ho consulteu si teniu curiositat o 
voleu tenir més informació que la que hem posat en 
aquest reportatge.
Per acabar només direm que els “impossibles” un 
dia sempre poden ser possibles, però tenint en 
compte les dades presentades i el sentit comú, cal 
arribar a la conclusió que no hauríem de patir. 
El temps ho dirà...

Nou clavegueram. Maig 2011

No t’ho perdis! 

Trobada  gegantera  d’Olost

Dissabte, 4 de Juny

Abril 2011

Fira de Santa Creu 2011

Nou clavegueram Maig 2011



Aprovada la cessió, de forma gratuïta, de 
la societat CALADA S.A. a favor de l’Ajun-
tament d’Olost, del pati situat entre l’avin-
guda Catalunya i el carrer Barcelona, amb 
650m2 de superfície, per tal de destinar-lo 
a aparcament públic. 

Plens i decrets de govern

Perquè et presentes a les eleccions municipals?

Rosa Soler: Fa uns mesos, un grup de persones de diferents sectors i àmbits de la població 
ens hem estat reunint per tal de mantenir xerrades sobre diversos temes d’interès municipal. 
D’aquesta participació sorgeix el Grup de Debat i d’Opinió Municipal i es decideix presentar-nos 
a les properes eleccions del 22 de maig com a grup de CiU. 
La llista electoral esta formada per persones que han participat de tot el procés, persones ca-
pacitades i amb il·lusió, essent jo mateixa qui prenc el repte d’anar de cap de llista.  
Volem que aquesta nova legislatura marqui 
una nova manera de fer. La participació i la 
gestió seran els eixos basics de la nostra ma-
nera d’entendre el municipalisme. Volem un 
canvi en positiu.

Josep Maria Freixanet: Vull seguir sent 
l’alcalde perquè m’estimo profundament 
Olost i Santa Creu. Uns pobles orgullosos 
del seu passat i que confi en fermament en el 
seu futur. Perquè mantinc intactes els mo-
tius que em van portar a l’alcaldia: el diàleg, 
l’honestedat, el compromís i el treball. Teniu 
amb mi un home de consens, una persona 
que busca en tots els seus actes la força de 
la suma.
Vull tornar a ser el vostre alcalde perquè hem fet molta feina, i especialment, per la feina que 
queda per fer i que la podem fer perquè tenim un ajuntament sanejat econòmicament, per-
què mai estirem més el braç que la màniga. Vull ser l’alcalde perquè complim amb els nostres 
compromisos. Perquè el poble necessita un govern sòlid, experimentat i il·lusionat. Un govern 
capaç de sumar, un govern que posa el poble per damunt de tot, sense partidismes, que fa de 
la proximitat el valor essencial de la seva actuació. 

Espai de trobada

L’església de Santa Maria d’Olost es va construir segons un projecte dels arquitectes barcelonins 
Marià, Enric i Joan Fàbregues, prèviament, aprovat pel bisbe Francesc de Beyàn, el 9 de febrer de 
1786. Interiorment s’hi col·locaren retaules neoclàssics, que 
desaparegueren l’any 1936. En el darrer terç del segle XIX s’hi 
produïren millores: es tragué el cementiri del seu costat, s’ar-
ranjà la façana, es posà una nova pica baptismal, i es cons-
truí la capella del Santíssim Sagrament. A 1926 es pavimentà 
l’església, fent abans un plànol detallat de la ubicació de les 
sepultures que existien en l’interior del temple. Després de la 
Guerra Civil calgué arranjar-la del saqueig que havia sofert. 
L’any 1940, l’artista Francesc Vidal i Gomà realitzà una pintura 
mural sobre el tema de l’Assumpció de la Verge, en el gran pla-
fó del presbiteri. Altres obres importants es van realitzar l’any 
1992, restaurant la teulada i condicionant els dos campanars, 
que es trobaven malmesos en els coronaments, acabats en ba-
lustrada. A principis del 2008 es van tornar a condicionar els 
campanars i la façana. La restauració del 2011 amb l’arrebossat 
-pintat de la façana pretén donar a l’església un aspecte més 
propi de l’estil arquitectònic en què fou construïda, ressaltar 
les pedres ben tallades i protegir aquests panys de paret de les 
inclemències del temps i de l’erosió.

Paisatges humans:  Santa Maria d’Olost.

Els projectes del municipi

S’informa que, de cara a l’estiu, s’està proce-
dint a la reparació de les piscines municipals, 
especialment de la piscina petita i també es por-

• El taller com conservar la col i d’altres 
hortalisses amb vinagre, vi o soja del pro-
grama Taller per a la festa  va tenir lloc a la 
biblioteca el passat dimecres, 27 d’abril. Les 
germanes Casabella de Casabella natura (Ol-
van) van dinamitzar el taller amb demostraci-
ons sobre conserva i també van mantenir una 
interessant conversa amb els assistents sobre 
altres productes com la nyàmara, les galetes de 
ceps, les vinagretes i les melmelades. 
• Els gegants d’Olost en ruta. La colla ge-
gantera realitzaran durant el maig i el juny les 
següents sortides: diumenge 15 de maig a Sant 
Llorenç d’Hortons; el dissabte 28 de maig a 
Vacarisses i el 18 de juny a Prats de Lluçanès.
• El casal d’avis informa que s’han realitzat 
diversos actes durant el mes d’abril al local 
social. Primerament va tenir lloc una xerrada 
dels mossos d’esquadra sobre Seguretat a la 
llar que fou un èxit d’assistència. Després es 
va celebrar el 24è aniversari del casal, on es va 
homenatjar a Joan Boixadé i Maria Macià com 
a socis més grans. I a primers de maig ha co-
mençat, a les tardes dels dimecres, un taller de 
mitja i ganxet, obert a tothom que hi vulgui 
participar.

•••• ElElEl ttalallelel rrr cococooooomm
El safareig

Aquesta temporada el Futbol Sala Olost i el Doble 0, han quedat segon i primer, respectivament, del seu 
grup i per tant han pujat de categoria. 
Quan van començar L’Olost Futbol sala i el Doble 0?
Aleix Muns: L’equip Doble 0 ha fet la seva primera temporada. Una tarda, alguns vem pensar de fer un equip de 
futbol sala per passar l’estona i fer esport i al fi nal varem ser 10 persones.
Antoni Salvans: No sempre hi ha hagut els mateixos jugadors però els més veterans de l’equip van començar fa 
uns 5 anys.
El poliesportiu reuneix les condicions adequades pels vostres partits?
A.M.: El poliesportiu reuneix més del que necessitem, és perfecte per Olost.
A.S.: Jugar amb parquet ajuda a no tenir tantes lesions, no carrega tant les articulacions i, quan caus o et tires, 
la fractura més cara que et pots emportar, és alguna cremadeta que és cura pel partit següent. La temperatura 
estable, sobretot a l’hivern, fa que sigui molt agradable jugar-hi.
Amb quina freqüència entreneu?
A.M.: Entrenem cada dilluns, de 9 a 10:30 del vespre. Al ser jovent ja en tenim prou amb un dia a la setmana, més 
el divendres partit ofi cial.
A.S.: La gràcia d’aquest campionat, és que cadascú entrena pel seu compte, i ens trobem la colla d’amics els di-
vendres al vespre per jugar el partit. Les feines que tenim no ens permeten trobar-nos entre setmana. Abans del 
partit tothom explica el que ha fet aquella setmana, i sortim a jugar. Primer era per passar-ho bé, i al fi nal va ser 
per passar-ho bé competint.
A que atribueixes l’èxit que heu tingut aquesta temporada?
A.M.: A la constància i l’esforç dedicats, i que tenim un grup unit i amb moltes ganes. La nostra gran il·lusió és 
federar un equip però per això es necessiten patrocinadors i bastants diners.
A.S.: Crec que aquesta vegada, l’èxit es deu a dos factors: Hem millorat físicament durant la temporada. Veiem 
que anàvem guanyant partits i cadascú ha aprestat el seu entrenament. I el segon factor, és que ens hem fet grans 
i tenim més experiència. La veterania ha sigut un grau. S’ha traduït en l’estat anímic de l’equip i en la posició i 
moviments al camp.

A t t d l F tb l S l Ol t i l D bl 0 h d t i i
Tens un moment?  Entrevista a Antoni Salvans i Aleix Muns.

La Biblioteca recomana la Guia 
d’art del Lluçanès

El llibre que la biblioteca recomana és de 
Marta Camprubí Olivares d’Olost. Estudiant 
de disseny gràfi c a l’Escola d’Arts i Ofi cis de 
Vic. La Guia d’Art del Lluçanès és una publicació 
amb informació histò-
rica, artística i de serveis 
sobre el Lluçanès. Es-
tructurada per municipis, 
aplega  dades històriques 
i artístiques sobre edifi -
cis d’estil romànic i neo-
clàssic i també incorpora 
altres elements d’art que 
es troben al territori. La 
complementa amb fotografi es, adreces d’in-
terès i mapes. El disseny amb separadors de 
colors per diferenciar els municipis, obra de 
la mateixa autora, contribueix a que el llibre 
sigui amè, fàcil de consultar i transportar. És 
un llibre que convida a sortir, a visitar, a cercar 
aquest tresors, algun d’ells molt amagat, que 
la Marta  ens descriu i que, gràcies a la seva  
iniciativa, els podem trobar recollits en el seu 
llibre. Enhorabona, Marta!. 

L’Associació Mares i Pares de la Llar Infantil 
(AMPA)Estel organitza durant l’any dues festes 
pels nens i nenes de l’escola. A l’abril celebren la 
Festa de la Primavera que la fan coincidir   amb 
l’arribada del bon temps i el canvi d’estació. L’or-
ganitza la junta  amb la participació de tots el pa-
res i mares. Pilar Salada,  presidenta de l’associ-
ació, ens comenta “Ens trobem a la tarda i plantem 
les fl ors que hem comprat al patí de la llar infantil  amb 
la fi nalitat que els nens i nenes les vegin créixer i les 
puguin cuidar. A continuació, fem una excursió fi ns a la 
Font Gran a on ens disposem a berenar amb les coques 

i pastissos que han preparat els pares i mares. Després 
juguem amb pinyates i globus fi ns a cansar-nos”. La se-
gona festa que  preparen  és la festa de Fi de Curs, 
a fi nals de juliol. És una festa d’adéus i de benvin-
gudes, a reveure pels que deixen  la llar per pujar 
a l’escola i de benvinguda pels que entren a la llar. 
“Els nens i nenes s’ho passen molt bé amb els infl ables i 
amb un bon berenar. Des d’ aquest espai que ens ofereix 
la Pedra de Toc animem a tots els pares i mares a formar 
part de l’AMPA  perquè puguin participar i col·laborar  
de manera ben propera en l’educació dels nostres fi lls”.

Identitats: Les festes de L’AMPA Estel 

tarà a terme l’arranjament de les instal·lacions i 
dependències de la sala de maquinària.

S’informa que ja s’ha fet l’adequació dels te-
rrenys del Sr. Ramón Serrat i del terreny mu-
nicipal de Ca l’Àngel i que per tant ja es poden 
utilitzar tots dos com a pàrquings públics.

S’informa que, l’ajuntament d’Olost, apro-
fi tant la imminent fi nalització de les obres de 
remodelació del Centre històric (possiblement, 
quan tingueu aquest butlletí a les vostres mans 
les obres ja estaran acabades) i d’acord amb els 
comerciants locals, iniciarà una campanya per 
afavorir i promocionar el comerç del nostre 
poble amb el nom “Compra a Olost: el millor 
rebost”

Olost. Municipals 2011.

Festa primavera 2011

Santa Maria d’Olost Maig 2011

Festa primavera


