El pati blau
El servei de Pediatria
al Consultori d’Olost
L’equip de pediatria de l’Àrea Bàsica del
Lluçanès està format per la diplomada en
infermeria Maria Bruch i pels pediatres Dra.
Ana Sangorrin i Dr. Hector Salvador.
El nostre servei d’atenció presencial a Olost
es realitza els dimarts (Dr. H. Salvador) de
12 a 13.30 i els dijous (Dra. A. Sangorrin) de
8.30 a 10.00, així com dilluns alterns (exclusivament per la infermera) de 12 a 13.

Dijous, 16 de juny

La bossa
El Consorci del Lluçanès s’ha homologat com a centre de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya
per fer formació ocupacional destinada a persones
en situació d’atur. Els cursos subvencionats són:
“Treballador/a forestal” i “Anglès atenció al públic”.
Pretenen millorar la qualificació professional i/o la
capacitat d’inserció laboral mitjançant la millora de
les competències professionals de les persones. Fins
ara, cap centre oferia formació d’aquest tipus al Lluçanès. Es pot demanar més informació al Consorci
del Lluçanès (93 888 00 50).
D’altra banda, s’ha obert la inscripció pel Curs de
preparació a les proves d’accés a cicles formatius de
grau mitjà i Ges. Preparació per a la prova d’accés
a CFGM que convoca el Departament d’Educació
anualment i que vol comprovar la capacitat de la
persona per cursar el cicle formatiu que hagi escollit.
L’alumnat d’aquest curs també té l’opció d’inscriure’s
als exàmens lliures del GES (Graduat en Educació
Secundària). Per majors de 16 anys. Més informació
a http://www.formacio.llucanes.cat/formacio.

Ajuntament d’Olost:
Horari d’atenció al públic de 8 a 14h i de 16 a 19h.
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Un dels nostres objectius es avaluar el desenvolupament físic i emocional dels nens
de 0 a 14 anys. En aquests controls, a més
de fer una valoració del creixement pondoestatural i una exploració física normalitzada, avaluem els hàbits dietètics i higiènics
dels nens i intentem donar consells de salut
que puguin fer créixer els vostres fills sans i
saludables. A més a més dels controls pròpiament pediàtrics, l’odontòloga de l’àrea
bàsica realitza una completa revisió dental
als nens en edat escolar. Aquest any per primer cop s’ha pogut realitzar a tots els nens
de l’escola de primer a sisè curs de primària. Dins les activitats de caràcter divulgatiu,
realitzem xerrades sobre perinatologia per
a embarassades, xerrades per a pares sobre
les patologies més freqüents en nens, així
com diverses sessions sobre alimentació,
accidents infantils i primers auxilis. La nostra obsessió es poder donar una assistència
de màxima qualitat i fer que les famílies es
sentin acollides i en bones mans, sempre
oberts a qualsevol suggerència que ens ajudi a millorar.

Serveis Socials:
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14h.
t.social.consorci@llucanes.cat

- Tertúlia Club de lectura Casal. A les 5 de la tarda a la biblioteca. Amb tertúlia de L’escanyapobres de Narcís Oller.
Organitza el Servei de lectura públic.

- Taller per a contecontes L’art d’exlicar contes. A càrrec de Martí Ruiz Torelló. A la biblioteca, de 6 a 8 de la tarda.
Organitza el Punt Inquiet i la Biblioteca.

Dimecres, 22 de juny
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- Contes del Floquet. A partir de les 5h30’ de la tarda, a la Biblioteca. Organitza la biblioteca i els conta contes del
floquet.
- Presentació de la segona part del llibre de cuina “La cuina d’abans en la nostra memòria”. A partir de les
6 de la tarda al Casal dels Avis. Presentació i venta del nou llibre, acompanyat tot amb una mica de coca i cava. Us
hi esperem a tots!

Dijous, 23 de juny
- Revetlla de Sant Joan al camp de futbol vell. A partir de les 9h del vespre sopar (6•) i quan es faci fosc foguera
encesa pels Cremats d’Olost. Espectacle i Grup musical. Organitza Cremats i Ajuntament.

Dimarts, 28 de juny
- Inici del Taller intensiu de teatre. 16ª edició dels tallers destiu de lectura i escriptura. D’11 a 13h a la Biblioteca.
Organitza el Servei de Lectura Públic.

Divendres, 1 de juliol
- Club de lectura La Fonda. Tertúlia amb Música per Camaleons de Truman Capote. A la Fonda a les 10 de la nit.
Organitza el Servei de lectura públic i el club de lectura la Fonda.

Divendres, 8 de juliol
- Assaborint l’Atlas Marroquí. Conjunt d’ascensions a l’Atles i un petit viatge pel país. A càrrec de raül Coromines
(Rusky) del Centre Excursionista d’Avinyó. A les 10h del vespre a la Biblioteca. Organitza Xarxes de Biblioteques
del Lluçanès.

Esports
- Campus Panadero Trabal Estiu 2011. Un primer torn dels nascuts entre el 95 i el 98 del 26 de juny al 2 de juliol i
un segon torn dels nascuts del 99 al 2004 del 3 al 9 de juliol. El preu és de 395Ð. Inscripcions fins el 22 de juny. Més
informació a http://campuspanaderotrabal.blogspot.com/.

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 setmanal. Cada dimarts de 12 a
14h. b.tagamanent@diba.cat

Pedra de Toc

Dimarts, 21 de juny

El segle XX
La seva inauguració oficial va ser cap allà l’any 1913. En aquella època la tuberculosi era freqüent i part de
la seva solució passava pel clima. La iniciativa va ser privada i pensada per malalts de classe socio-econòmica
alta. El lloc es va decidir perquè era un lloc resguardat dels vents del nord i obert cap al migdia.Els cales inicials
els va posar el Sr. Masó del “mas la Vila d’Olost”, que en aquella epoca era l’alcalde d’Olost. Tenia una capacitat per 25 malalts. L’aigua per consum
primer la van agafar del mas “Garduixeres” i després la va canalitzar de la font
de darrera del Sanatori i els malalts van
suposar i creure que era l’aigua que els
curava.L’edifici disposava de llum, calefacció i telèfon, gràcies en bona part al
propi Sr.Masó. Disposaven d’un cotxe per
encàrrecs i trasllats, amb un xofer que era
el “Cinto” i del proveïment la correspondència se n’encarregava la “Calamanda”
i ho feia amb un ase des d’Olost. L’any
1918 va haver de tancar per problemes i
dèficits en la seva administració.
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Aigua que cau, senyal de pluja
Tot i que aquest mes de maig de 2011 ha estat més sec del normal. Han
caigut 56 l/m2. I també haureu notat que ha estat un dels més calorosos,
amb una mitjana de 16,4ºC quan acostuma a ser al voltant dels 15ºC. Només cal afegir que més de la meitat d’aquest mes, les màximes han estat
superiors als 25ºC. S’ensuma l’estiu? Veure’m...

Eleccions Municipals Maig 2011
El di
diumenge 22 d
de maig
i d
de 2011 van teJosep M. Freixanet (OiSC)
nir lloc a Olost i a Santa Creu les elecciÒscar Pitarch (OiSC)
ons municipals per escollir els regidors/
Joan Salvans (OiSC)
es que formaran part de l’ajuntament en
Josep Garolera (OiSC)
els pròxims 4 anys. En el nostre municiAnna Salvans (OiSC)
pi, els resultats van ser de 561 vots per
Gil Salvans (OiSC)
la candidatura “Per Olost i Santa Creu –
Núria Reñé (OiSC)
Acord Municipal” i 196 per la candidaRosa Soler (CIU)
tura de “Convergència i Unió” i això farà
que el nou ajuntament estigui format per 7 regidors/es d’OiSC i 2 regidors/
es de CIU. Felicitats a tots ells!

Olost acull el Servei de Bibliobús a la Biblioteca
Divendres 13, el Bibliobús Tagamanent va tenir una greu averia a Folgueroles. En el moment que es disposava a marxar, va patir un incendi
que afectà el motor, la carcassa i la
cabina de l’autobús. Sortosament a
la Núria i en Xevi no els hi va passar
res. Per aquest motiu, i fins que es
repari l’autobús, l’ajuntament posa
a disposició l’espai de la biblioteca
perquè el bibliobús pugui continuar oferint el seu servei que farà el
pròxim 6 de juny amb una furgoneta de la diputació.

L’espectacle del Bibliobús.
Un conte atabalat a l’escola Terra Nostra

No t’ho perdis!
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Per la propera obertura de les piscines us volem anunciar que
la piscina petita, i segons normativa, passarà a ser menys fonda
que ara i no tindrà aigua amb clor, si no aigua salina. A més de
que s’han renovat els desaigües i s’ha fet nou tot el revestiment
interior. Us hi esperem!

Plens i decrets de govern
Aprovat el decret pel qual es declara l’immoble del C/Gelada, 15 en situació de
ruïna parcial imminent, s’aprova el seu
apuntalament i posterior enderrocament
de la façana i la seva reconstrucció. La casa
es decideix que resti desocupada durant
aquestes obres.

Els projectes del municipi
S’informa que al Raval continua endavant
el projecte de renovació de l’enllumenat pú-

blic. En aquest mateix barri, properament,
es farà una circumval·lació de manera que
l’entrada del Carrer Raval de Dalt tindrà
només un sentit, el d’entrada al barri, i els
cotxes podran seguir pel mateix carrer, en
sentit únic, i girar per darrera, per tornar a
sortir a la plaça des del Carrer Raval de baix.
El motiu és que en aquests carrers es pugui garantir la seguretat dels vianants i dels
conductors, així com millorar-hi les possibilitats d’aparcament.
S’informa que aquest passat dissabte dia 11 de
juny es va constituir el nou ajuntament, resultat de les últimes eleccions municipals.

Espai de trobada: Els regidors i les regidores s’acomiaden.
Jordi Sala: Ara fa dotze anys em varen proposar de formar part d’una llista electoral amb un
gran projecte i amb ganes de fer coses. El temps sembla que ens ha donat la raó. Al final, però,
tot s’acaba i, en aquest cas, amb un bon gust de boca. Només em queda donar les gràcies al
poble d’Olost i Santa Creu pel suport rebut durant aquests anys i per poder treballar amb
vosaltres. Donar també les gràcies, com a regidor d’obres, a l’equip tècnic format pel Ramón
i en Naïm i a tots els treballadors de la brigada municipal per la seva col·laboració. Donar les
gràcies, com a tresorer, per la seva col·laboració, als treballadors de l’ajuntament com són la
Teresa, el Francesc, el Climent i al secretari Manel Costa, de posat seriós i humor anglès, però
un gran professional. Moltes gràcies a tots/es.
Mercè López: Ser regidora d’Olost durant aquesta legislatura m’ha permès conèixer millor el
poble i poder participar d’una manera més activa en les decisions que ens afecten. Vull agraïr
a tots els companys de legislatura la feina feta i dir als nous regidors que tenen per endavant
una tasca molt engrescadora: millorar la qualitat de vida de la gent d’Olost i Santa Creu.
Sandra Ruaix: La meva experiència aquests últims 4 anys ha estat molt positiva. M’ha permès
conèixer un equip de persones que ho donarien tot pel poble. Penso que s’ha treballat dur per
fer d’Olost i Sta. Creu un municipi com cal. De totes maneres, em retiro de la regidoria amb la
tranquil·litat de donar el relleu a un equip molt qualificat i, el que és més important, amb unes
ganes immenses de donar-ho tot pel seu poble. Igualment, des de Sta. Creu, podem tenir la
tranquil·litat de que ens representaran com ens mereixem. Gràcies a tots per fer que això sigui
possible i gràcies companys per aquests 4 anys!
Antoni Salvans: M’agradaria donar les gràcies per la participació i implicació de totes les
persones i entitats del poble, en les festes i actes culturals. Amb l’ajuda de tots s’ha pogut dinamitzar Olost i Sta. Creu.
Ricart Mesquies: M’agradaria marxar donant les gràcies a totes les persones que d’una manera o altra, m’han ajudat en la meva feina com a regidor: Vull donar les gracies al Frei, per
donar-me l’oportunitat de poder viure aquesta experiència i pel que ha fet pel poble. Als treballadors/es de l’ajuntament, en especial al Climent, la Teresa i al Quico, per la feina i dedicació
dins i fora de l’ajuntament. A la resta de regidors d’aquests últims 4 anys per la feina feta i pel
bon rotllo i la confiança. Mil gràcies a les entitats i a totes les persones que d’una manera o
altra, han col·laborat en totes les activitats del poble. Si alguna cosa té de bo aquest poble, és
la seva gent, la gent d’Olost!!!! Per acabar, donar les gràcies a la Lurdes i a la meva família, pel
seu suport i paciència, i desitjar sort als nous regidors, que segur que ho faran el millor que
puguin. Visca Olost i visca Catalunya lliure!!!

El safareig
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o del banner a les guanyadores olostenques dels Raid dels Ausetans
en la fase inicial que es va celebrar el dissabte
14, a Sant Bartomeu. Recordem que Raid dels
Ausetans és un circuit d’aventura on els grups
de joves participants han de superar proves de
diversa índole en un temps determinat. Les
guanyadores d’Olost representaran el conjunt
del Lluçanès a la gran final d’Osona que tindrà
lloc els propers 18 i 19 de juny al Parc d’Aventures d’Anigami de Les Comes (L’Esquirol).
Els gegants en ruta al 18 de juny a Prats, el 9
i el 17 de juliol a Pallejà i a Ribes de Freser.
Del 26 de juny al 6 de juliol tindrà lloc al
pavelló el campus d’hoquei patins dirigit per
SERGI PANADERO(( jugador F.C. Barcelona)
- GUILLEM TRABAL (porter Reus Deportiu)
- “JEFA”: ( 2n entrenador C.P. Voltregà). El
campus va dirigit a tots els nois i noies de categoria Aleví i Infantil que desitgin aprofundir
en les habilitats bàsiques, tècniques i estratègiques de l’hoquei sobre patins.
Nou Horari a la Biblioteca.A Partir del 27
de juny fins el 29 de juliol el servei d’atenció al
públic serà de dilluns a divendres de 9h a 11h
del matí.

Jaume Prat entrenador del CP
Lluçanès recomana L’esport formatiu de Joan Arumí
Joan Arumí, autor
del llibre L’esport
formatiu va guanyar el 24è Premi
Serra i Moret per
a obres i treballs
Quim - Genís
sobre
civisme.
L’autor, a més d’escriptor, és professor de l’assignatura de Bàsquet a la Universitat de Vic.
El llibre fa una aproximació a les condicions
que ha de tenir l’esport perquè sigui formatiu
i tots els factors que hi intervenen en l’educació dels nostres infants, a partir d’anècdotes
del propi autor. I és que l’educació, en l’àmbit
esportiu, ha de tenir dos objectius clars: integrar l’individu a la societat i ensenyar-li a ser
autònom. Per acabar, m’agradaria deixar una
pregunta a l’aire: què és per tu l’esport formatiu? (L’edició d’aquest llibre està esgotada.
Gràcies a la gentilesa de l’autor, podeu trobar
el document penjat a la Web d’Olost i Santa
Creu, al Bloc de les Biblioteques del Lluçanès
i al Bloc CP. Lluçanès.).

Tens un moment? Entrevista a Francesc Ribes, arquitecte del bisbat pel

Com va anar la decisió de marxar? La feina que tenia aquí no em motivava i de forma eventual ja vaig començar a anar a Andorra i a conèixer
el món de l’esquí. Als 16 o 17 anys ho vaig començar a fer com a professional i als 18 o 19 em vaig treure el títol de Tècnic Esportiu mitjà
d’esquí i muntanya. Un cop fet el primer nivell em va agradar i vaig voler
arribar més lluny. Vaig ingressar a l’escola d’esquí d’Andorra i vaig enviar
currículums a l’estranger per provar sort. Volia tenir noves experiències i
guanyar-m’hi la vida tot l’any.
Com continua aquesta història? Bé, ja el 2006, vaig tenir la meva primera experiència de feina a Xile. Va ser molt enriquidor, tot i que vaig
treballar de tot. Va ser positiu per moltes coses i perquè és on vaig trobar
Marc Vila. 2011
la meva actual parella, la Verònica. Recordo el meu retorn cap a Olost,
amb llàgrimes als ulls i amb la sensació de deixar a Xile a ella i a moltes
altres coses...
Continua...continua... Aquell hivern vaig treballar a Andorra però al Pirineu no va ser una bona
temporada per la poca neu que va caure. Això va provocar que la temporada següent ja treballéssim
combinant els hiverns d’EEUU i de Xile. Actualment, per temes familiars, treballem de nou entre
Andorra i Xile.
Què n’has tret de més positiu d’aquests països? De Xile em quedo amb la gent: hospitalaris,
humils i molt afectuosos. I un país amb una riquesa natural increïble. Al meu país potser tinc la
sensació que hem evolucionat massa i que tot va molt accelerat. I EEUU...un país perfecte, ordenat
i net. Molt especialitzats per tasques, i es treballa molt i bé. L’atenció al client és molt important i el
treballador encara és més important, el cuiden molt.
Una bona experiència? Si. Se m’han obert moltes portes, clients que ja són amics, feines fantàstiques com poder treballar amb nens discapacitats a la mateixa escola d’esquí, etc...
A jutjar per les cares de tots dos, l’han encertada! Felicitats!

Identitats: L’AMPA Escola Terra Nostra

projecte de l’església d’Olost.
Quins són els principals objectius d’aquest projecte de remodelació de l’església? L’arranjament dels danys i patologies existents
detectats en els campanars i a la façana principal de l’església per tal
d’evitar el despreniment de les baranes de les cobertes així com dels
coronaments i motllures de pedra, que podrien ocasionar danys als
vianants. S’ha de pensar que actualment els balustres que formen les
baranes estan molt malmesos i que les peces de pedra d’aquestes estan
quasi totes trencades i deteriorades.
Quins criteris s’han seguit a l’hora de restaurar els campanars i
la façana de l’església? A fi de preservar l’aspecte exterior original de
les baranes, s’han fabricat els nous balustres amb un motlle que reprodueix els antics. Encara que les façanes mai havien estat arrebossades,
si que originàriament aquest era el seu acabat exterior, deixant vistes
les pedres carejades de brancals i cantonades. A fi de seguir el sistema
constructiu de l’època del barroc i neo-clàssic, l’arrebossat s’ha realitzat amb morter de calç.
Quin serà l’aspecte de l’església un cop finalitzat aquest projecte?
Un cop finalitzada aquesta actuació, l’aspecte exterior dels campanars i
façana tindrà l’acabat que li pertoca per la tipologia i època de l’església
(barroc, neo-clàssic).
Estan previstes fases posteriors que afectaran altres parts de la
mateixa església? No em consta que es tinguin previstes altres fases
d’actuació, si bé quan s’actuï en la façana principal, es decidirà si cal
intervenir amb el vitrall del rosetó.

Paisatges humans: Marc Vila, un veí d’Olost a la conquesta més
enllà de l’Atlàntic

Montatge fotogràfic per mostrar l’aspecte
final de les obres.
Juny 2011.

L’AMPA, com a entitat de dret privat que representa els interessos dels pares o tutors legals dels alumnes dins els centres educatius, ha assolit tots els objectius marcats a inicis de curs; com per exemple,
seguir dotant al menjador d’aigua potable, aportar un seguit d’activitats extra-escolars pels alumnes
que així ho desitgin, suplir el buit escolar durant la setmana blanca i el mes de juliol amb casals variats i ben organitzats, preparar la festa de fi de curs, i vetllar, en tot moment, per la bona educació dels
nens i nenes de l’escola. Un any més, l’AMPA s’ha implicat al cent per cent, actuant de pont entre
pares, mestres i alumnes, i aportant material informàtic a l’escola. Perquè l’AMPA segueixi present
activament a l’escola, és necessari, però, que els pares s’hi involucrin, i per això, des d’aquí demanem
de cara al curs vinent, una major representació i implicació dels pares de l’escola. I per acabar, tan sols
afegir, que us esperem a tots, el diumenge 19 de
Campionat nacional de Xou a Reus. Maig 2011
juny a partir de les cinc de la tarda, a l’escola, per
celebrar entre màgia, jocs i un sopar a la fresca,
el final del curs.
Club Patí lluçanès: Copa en el campionat
nacional de Xou cadet. Dissabte, 28 de maig
el club patí lluçanès va quedar tercer en el campionat nacional UCEC (Unió de Consells esportius de Catalunya) de Xou, celebrat a Reus,
amb el seu espectacle Entre núvols. Felicitem a
les patinadores del C.P. Lluçanès per aquest èxit
, especialment a les d’Olost: Bruna S., Judit S.,
Mar V. i Míriam V.

