
• Gestió administra-
tiva de diferents 
serveis municipals, 
com poden ser l’es-
cola bressol, el Pro-
grama Activa’t! o la 
Biblioteca.

• Gestió administra-
tiva de festes i fi res 
d’Olost.

La llista podria continuar...Aquest equip inten-
ta simplifi car i facilitar els tràmits administratius, 
tan carregosos per tots nosaltres i ho fan tenint en 
compte que això és un poble i que per tant cal donar 
un tracte familiar i amb agilitat.

Aquest equip, com correspon a un ajuntament 
d’aquestes dimensions, no es limita a fer les seves 
tasques de forma estricta si no que a més tenen clar 
que cal assumir i respondre davant de coses o de-
mandes extres (Jornades electorals, fi res i festes, si-
tuacions d’urgència,...).
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Mig juny sec i mig juny passat per aigua
I això és el que ha passat! Aquest mes de juny ha estat el tercer mes plujós 
dels últims 26 anys, amb una pluja de 111,5 l/m2, quan la mitjana és de 
61 l/m2. I tota ha caigut durant la primera quinzena! D’altra banda, amb 
dades de temperatures a la mà dels últims 25 anys, es pot veure com les 
temperatures mitjanes dels mesos d’hivern han anat a la baixa i per tant ha 
fet més fred i les dels mesos de primavera han anat a l’alça i per tant ha fet 
més calor. Tendència? Ara per ara no se sap...
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El pati blau

L’ajuntament d’Olost té un equip adminis-
tratiu format pel Manel Costa, la Teresa Vi-
ladomat, el Quico Reñé i el Climent Salvans. 
La gran majoria de vosaltres ja els coneixeu 
però potser no teniu clar quines feines te-
nen encarregades dins l’ajuntament. I això 
és el que pretenem en el següent reportatge: 
Fer una enumeració de les seves tasques i 
de tot allò que han de resoldre en el dia a dia 
de la seva feina. A l’ajuntament es toquen 
un gran nombre de temes i aquí us en mos-
trem un llistat dels principals:
• Registre d’entrada i sortida de documents. Al 

ser organisme ofi cial, l’ajuntament està obli-
gat a registrar tots aquells documents que 
entren o surten del mateix. I no són pocs...

• Gestió del Padró Municipal i Gestió i tra-
mitació de llicències d’obres.

• Gestió, tramitació i cobrament de diferents 
taxes i impostos, com poden ser l’impost 
de vehicles, els rebuts de l’aigua o l’Impost 
de Bens Immobles (IBI).

• Control i gestió de la comptabilitat i, per 
tant, dels pressupostos i la seva liquidació.

• Gestió i tramitació de totes aquelles sub-
vencions que poden ser d’interès per 
l’ajuntament i pel poble d’Olost. Un 
exemple serien els Plans d’ocupació i les 
obres municipals. De cada subvenció que 
es demana a altres administracions se n’ha 
de fer la sol·licitud, el seguiment i la jus-
tifi cació ( cal dir com s’han gastat aquells 
diners i en què).

• Gestió de nòmines i d’altes i baixes del 
personal.

• Tramitació de llicències d’activitats co-
mercials i altres.

• Servei d’atenció al públic, on les deman-
des són múltiples i diverses. Sempre s’in-
tenta resoldre el dubte presentat, ja sigui 
directament o derivant la persona cap al 
lloc o l’administració corresponent.

• Gestió de tot el procés de contractació 
d’obres per part de l’ajuntament. Això vol 
dir molts passos i gestions obligats per nor-
mativa, com són l’elaboració del projecte, 
l’aprovació inicial, exposició pública i apro-
vació defi nitiva, entre moltes altres gestions.

• Gestió del Registre Civil (casaments, de-
funcions, naixements, etc...) i Jutjat de 
Pau.

L’equip d’administració           
de l’ajuntament d’Olost

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’estiu: de dilluns a diven-
dres de 9 a 11 del matí.  
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 

L’escola Terra Nostra va ce-
lebrar el fi nal de curs el diu-
menge 19 de juny al pati de 
l’escola. La tarda va comen-
çar amb una visita a les au-
les on els alumnes hi tenien 
exposats els treballs de curs 
i seguidament es va gaudir 
d’un divertit espectacle de 
màgia i humor de la mà de 
Xicana, una pallassa molt 
tendra. La part més emotiva 
de l’acte fou protagonitzada 
pels de sisè. Mestres i alum-
nes es van acomiadar amb cançons i amb un fi ns aviat. És el primer any que 
la comunitat educativa organitza la festa de l’escola a les portes de l’estiu 
amb un sopar i un bonic acomiadament.

Festa fi  de curs a l’escola Terra Nostra
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El segle XX

En aquest cas podeu veure 
dues fotografi es que es 
complementen i que refl ec-
teixen perfectament com 
era aquesta zona d’Olost 
als anys 50. Ens referim 
al creuament de la carrete-
ra que va a Oristà amb el 
ramal cap a Perafi ta. En la 
primera, que està feta ven-
int d’Oristà, podem veure 
al fons l’Era d’en Surina, 
amb pallers en comptes de 
cases i sense l’actual es-
cola vella. I en la segona, 
feta des del Mas les Ca-
ses, es pot veure la carrete-
ra de Gironella poc o gens 
edifi cada, sense voreres i 
on, en comparació amb 
l’actualitat, pràcticament 
només podem reconèixer el 
terreno. 

Pedra de Toc
Dijous, 21 de juliol         
-  Sortida al Parc d’aventura a Castelldefels. Sortida per a nens i nenes de 8 a 12 anys, a les 8 del matí de l’escola 

nova. Surf pla, Catamarà, activitats esportives a la platja i parc d’atraccions. Organitza l’Ajuntament d’Olost.
Dissabte, 30 de juliol  
- Solc d’Allà Enllà. A les 6 de la tarda, al carrer de les escoles: Taller de danses de Múrcia. A partir de les 9 del 

vespre, a la plaça: Taverna d’Allà Enllà amb degustació de menjars i begudes dels països d’origen dels grups que 
participen al Solc. A les 10 de la nit, a la plaça: Concert amb Azarbe (Múrica) i Orquestra Àrab de Barcelona.

Diumege, 31 de juliol  
- Fem teatre a la Sala Polivalent de l’escola nova. A les 7 de la tarda.
Dissabte, 6 d’agost  
- Caminada nocturna. Inscripcions i sortida a les 10 del vespre des de la Plaça Major. Organitza la Comissió de 

Festes i l’Ajuntament d’Olost.
Diumenge, 7 d’agost  
- 6 hores de Natació. A partir de les 6 de la tarda. Inscripcions obertes a tothom! Organitza l’Ajuntament d’Olost.
- Partit de solteres i casades. A partir de les 7 de la tarda al camp de futbol. 
12, 13, 14 i 15 d’agost  
- Festa Major d’Olost. Programa apart distribuït per les cases.

Punt de partida per la nova legislatura
El passat dimarts, dia 21 de juny, va tenir lloc el primer ple de la nova le-
gislatura, amb l’aprovació del cartipàs municipal, la periodicitat en la cele-
bració dels plens o el nomenament dels tinents d’alcalde, entre molts altres 
temes.

Ajuntament d’Olost. Juliol 2011.

No t’ho perdis! 

Sisè curs Escola T.N.

Festa Major 2011!

12, 13, 14 i 15 d’agost!

Ex-teatre de guerrilla el 13!

Doctor Funkstein el 14!

Orquestra Meravella el 15!

I Màgia a la carta!

Ah! I torna el Pagès de Ferro!

Sisè curs Escola T N
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S’aprova la creació dels grups polítics mu-
nicipals OiSC-AM format per 7 regidors i 
CIU format per 2 regidors, amb l’Òscar 
Pitarch i l’Antoni Prieto com a portaveus 
dels grups, respectivament.
S’aprova que els plens de l’ajuntament 
tinguin lloc el primer dimarts no festiu de 
cada mes, a les 19 hores.
S’aprova l’establiment de 4 àrees d’actua-
ció de govern, cadascuna de les quals dis-
posarà d’un regidor delegat i de diversos 
regidors adjunts. Aquestes àrees són les 
següents: 
Àrea de règim intern i que inclou Hisen-
da, Gestió de Recursos humans i Comu-
nicació. S’aprova com a regidor delegat 
d’aquesta àrea el Joan Salvans i Homet.
Àrea de Territori i que inclou Urbanisme, 
Medi Ambient i Brigada Municipal. 
S’aprova com a regidor delegat d’aquesta 
àrea el Josep Garolera i Molas.
Àrea de serveis i Atenció a les persones 
i que inclou Cultura, Joventut, Esports, 
Educació, Sanitat, Serveis Socials i Partici-

Plens i decrets de govern

Quin és el teu perfi l professional?
Treballo al Consell Comarcal d’Osona a l’àrea de secretaría, recepció, registre general i atenció al pú-
blic.
Quines motivacions et van portar a acceptar la responsabilitat política de regidora municipal i 
cap de llista?
En primer lloc l’estima a Olost i Santa Creu, i  la inquietud de participar activament en tot allò que 
pugui ser benefi ciós pel poble. I crec que el lloc més adequat per fer-ho és des de l’ajuntament. 
En quines àrees o regidories creus que pots aportar més idees i propostes durant la propera 
legislatura?
En les àrees d’atenció a les persones, tan en l’àmbit dels serveis socials, sanitat i gent gran, com en la 
participació ciutadana. I també crec que puc aportar propostes en les àrees d’ensenyament, cultura, 
esports i jovent.
Quins creus que són els tres temes més urgents que ara mateix caldria que abordés el govern 
municipal? 
Aconseguir que l’escola d’Olost pugui assolir el nivell d’institut i el trasllat de la Llar D’infants Muni-
cipal al costat de l’escola. Fer del centre de dia un espai adequat per encabir-hi el màxim de serveis en 
benefi ci de les persones grans. Possibilitar un millor us del pavelló municipal per tota classe d’activitats. 
I el projecte de sanejament d’aigües a Santa Creu de Jutglar. 
Tens alguna proposta de millora pel Pedra de Toc?
Crec que caldria un nou replantejament per tal d’aconseguir una major participació dels diferents 
grups i associacions del municipi.

Demanar a un pagès que et digui com anirà la collita és 
com preguntar-li si avui plourà. Et contesten “ploure? Un 
dia o altre!”. A Mas Lliscàs, en Pere Bruc ens ha explicat 
una cosa molt més interessant que el resultat de la collita: 
La història de la seva collita de blat d’aquest any. El que 
l’ha afavorida i el que l’ha perjudicada. Comença amb la 
sembra, el mes de novembre del 2010, “amb bona Saó”, cosa 
que li va permetre tenir un bon “naixement”. A l’hivern va 
fer fred i el “seu arrelament” va ser molt bó. A la primavera 
van caure les primeres pluges i li va anar molt bé. La cosa 
pintava maca...Però! A pagès mai pots estar del tot tran-
quil! Desprès de les primeres pluges, van venir les segones 
i molt seguides. Aigua en excés que es va emportar bona 
part de l’adob que hi havia als camps. La terra es va “rentar” massa. I, a més a més, la terra va quedar 
molt compactada. Però els maldecaps no s’havien acabat...després va venir una secada important, 
la poca aigua que queia no podia entrar en aquesta terra dura i a les arrels els hi faltava aigua i força 
per créixer enmig d’aquesta terra. En els camps de poca fondària o “Primais” aquests efectes van ser 
més importants perquè amb la compactació el gruix de la terra encara minva més. En els “Fondals” 
o camps amb més gruix de terra els efectes han estat mes suaus. Però la història continua...després 
d’aquesta secada de 15 dies, va tornar a ploure. Els “Fondals” es van recuperar del tot i els “Primais” 
no tant, amb un gra més buit o més “migrat” i que pesa molt menys. Aleshores, aquesta pluja hauria 
esta bona...o no? En aquest cas, la pluja de la primera quinzena de juny ha portat un fong que ha 
migrat el gra encara més. Com acaba la història? Sembla ser que serà una collita normal tirant a 
baixa. Sembla un miracle després de llegir això, oi? Però el fi nal mai s’ha d’explicar del tot per allò 
de que “fi ns que no estigui al sac i ben lligat”... Pedregades d’última hora, més fongs, tempestes,... Quin 
Via Crucis!

Paisatges humans:  
La collita 2011 a Mas Lliscàs: Una història amb molts fi nals...Fa molts anys que ens vam conèixer... Així és 

com començava la cançó hold my hand que els 
alumnes de sisè van escriure i cantar per aco-
miadar-se de l’escola en la festa de fi  de curs.

Les marcianes d’Olost van representar al Llu-
çanès en la categoria infantil a la fi nal comar-
cal que es  va celebrar els dies 18 i 19 de juny al 
centre d’Oci i Aventura d’Anigami Les Comes. 
Per dècimes no van guanyar però s’ho van 
passar molt bé. 

Poètic Sant Joan. Els cremats van inaugurar 
l’estiu amb l’encesa del foc i una intervenció 
dialogada sobre les coincidències de Sant Joan 
i  corpus  mentre reproduïen els plens de la 
Patum.

El casal i la festa de Sant Joan. Més de cin-
quanta  persones van assistir a la festa que el 
Casal va organitzar per celebrar San Joan. 

Com cada any la revetlla de Sant Joan ens de-
mostra que tenim garantit el relleu generacio-
nal de destralers. Olostencs, si el jovent no es 
capaç de divertir-se sense fer malbé el mobi-
liari (públic i privat), ni de molestar a la gent, 
anem arreglats!.

FaFaFaFa mmmmololtsts aaanynynynysssss ququ
El safareig

El dia 5 de juny l’atleta olostenc Nil Corominas va guanyar el Campionat de Catalunya de categoria 
Sub23 i Júnior. Des del Pedra de Toc no hem volgut deixar passar l’ocasió de felicitar-lo i parlar una es-
tona amb ell. Ens va dir que l’any passat havia assolit el subcampionat d’Espanya de Km Vertical (5Km i 
1000 metres de desnivell) i com va començar. Vaig començar a correr fa uns tres anys com una afi -
ció que compartia amb el meu pare. De fet, va ser ell qui em va animar a participar i córrer en les 
curses de muntanya. Aquest és un esport dur que en Nil aprecia perquè córrer i concretament per 
la muntanya comporta una sensació d’alegria i llibertat. El 
fet de ser un esport individual el converteix en un repte per 
afrontar sol i la sensació d’èxit es viu molt intensament, tam-
bé tot sol. La duresa d’aquest esport queda palesa en el programa 
d’entrenament que segueix el Nil. El meu entrenament és en 
funció de la cursa que preparo. Normalment corro entre 10 
a 20km perquè el meu entrenador tampoc permet que cor-
ri més. A mi m’agraden les curses llargues, se’m donen més 
bé. El Centre de Tecnifi cació de la FEEC(Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya), al qual pertanyo, em planifi ca 
l’entrenament setmanal que sol ser de 3 o 4 dies. Enhorabo-
na Nil, molta sort en la teva pròxima cursa que serà al Pedrafor-
ca. Amb la teva dedicació i constància segur que aconseguiràs els 
teus objectius que són progressar, entrenar, escoltar els qui et 
donen bons consells i corre la Copa del Món o la Copa d’Es-
panya en categoria absoluta. 

Tens un moment?  Entrevista a Nil Corominas

Nuria Reñé recomana 
el Cap de Creus

Recomano fer 
una escapada 
de càmping al 
Cap de Creus. 
La zona és 
fantàstica: in-
fi nitat de plat-
ges i caletes 
d’aigua cristalina, sol acompanyat d’un ven-
tet normalment agradable (a vegades també 
tramuntana), ni multituts de gent ni hotels 
hipergalàctics, un munt d’oportunitats per 
caminar i anar en bici pels camins de ronda 
i tot això, a dues hores de casa, sense avions 
ni cues per maletes. Trobareu càmpings ben 
senzills: sense teles, ni microones, això sí, amb 
uns bons arbres. No sentiu ja l’olor de la resi-
na dels pins i d’un arròs de dinar de diumen-
ge? Doncs vinga, agafem el cotxe i la bici o les 
bambes, el bikini i cap allà dalt, que pel túnel 
de Bracons és un moment! Muntem la tenda i 
dormim a la fresca. L’endemà pedalada matinenca, 
platja, dutxa, arròs per dinar i migdiada. Passejada 
al vespre, graellada per sopar i partideta de cartes. 
Bon cap de setmana!” 

Aquest any, una bona colla de Cremats vam anar a Girona per participar 
en un curs imprescindible per a continuar com a diables, organitzat per 
la “Federació de Dimonis i Diables” i la “Federació de Bestiari”, per tenir 
el títol de reconeguts experts en pirotècnia i poder manipular material 
pirotècnic. Un cop obtinguts els certifi cats, vam fer una jornada de treball 
al poble i així donar a conèixer la nova normativa als altres membres de 
la colla perquè poguessin també tenir el certifi cat. Més endavant, torna-
rem a posar data per fer el curs dirigit als menors d’edat i altres persones 
interessades. L’única cosa que canvia és la paperassa que hem de tenir, tota la resta en principi, queda 
igual. Gràcies a la feina ben feta de les Federacions abans esmentades, continuarem gaudint dels cor-
refocs com s’ha fet fi ns ara, fa centenars d’anys. Si no ens haguéssim mogut per canviar la normativa, 
els correfocs avui en dia, s’haurien acabat.
Com cada any, els Cremats organitzem l’encesa de la foguera de Sant Joan, donem les gràcies a tot el 
públic assistent per participar-hi, és una festa molt nostra que no hem de perdre.
Ara ja estem immersos, preparant el correfoc de la Festa Major d’Olost. Aquest any tenim una petita 
sorpresa… des de la Fira que sabem que la Fera està embarassada i el veterinari ens ha donat una bona 
notícia: el part de la Fera s’acosta i podria ser que parís a mitjans d’agost.
És un correfoc molt especial, el del nostre poble i com cada any, esperem que hi participeu! Intentarem 
fer coses noves que desitgem que us agradin i en “disfruteu”, amb prudència, és clar!
Per acabar, us volem informar de l’última sortida que tenim confi rmada: el dia 17 d’agost anirem a 
Bossost (Vall d’Aran) a fer un correfoc, l’any passat ja hi vam anar i ens ho vam passar molt bé. Estem 
molt contents que ens hagin tornat a contractar. Bona Festa Major a tothom! Salut i foc!

Cremats “ amb els cinc sentits”

Nil corrent

Camp de blat a Mas Lliscàs. Juliol 2011
pació ciutadana. S’aprova com a regidora dele-
gada d’aquesta àrea l’Anna Salvans i Camps.
Área de Promoció Local i Ocupació i que in-
clou Ocupació, Turisme, Indústria, Pagesia, 
Comerç i Tic’s. S’aprova com a regidora dele-
gada d’aquesta àrea la Núria Reñé Castany.
Cada àrea disposa, a més a més, de tot un se-
guit de regidors adjunts per cobrir les diferents 
tasques de gestió.
S’aprova la designació com a primer tinent 
d’alcalde al senyor Òscar Pitarch i Mas i com 
a segon tinent d’alcalde al senyor Joan Salvans 
i Homet.

Regidors legislatura 2011-2015

Espai de trobada: Els regidors que entren de nou. Rosa Soler cap de 
llista de CIU.

sol acompan at d’un en
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