
Aquest número és, 
per definició, primaveral. 
Fotos a dojo, 
celebracions, aniversaris, 
fires, èxits i, com 
sempre, hi trobareu 
informacions sobre un 
munt de projectes que 
s’estan desenvolupant o 
que ja han finalitzat 
a Olost i a Santa Creu 
de Jutglar.

Amb l’àlbum de fotos amb el que hem omplert aquesta portada no cal aclarir massa 
més que la Fira de Santa Creu de Jutglar d’enguany, celebrada el passat diumenge dia 
7 de maig, va ser un èxit rotund. Aquesta Fira ha passat per diverses etapes, però és 
evident que actualment és més dels veïns i les veïnes que mai. Tot plegat va començar 
amb la caminada, unes 130 persones, i l’esmorzar de cada any. Després els més 
menuts, molt protagonistes en la programació d’aquest any, van poder fruir d’uns 
inflables nous i increibles. Més cap a la segona part del matí, la festa es va desplaçar 
cap a les antigues escoles i els participants van poder pedalar sobre dues bicicletes 
amb les que podien fer granissats, veure un cercavila de gegants, amb la presència de 
les colles d’Olost i de Prats i, per acabar, un conte dibuixat per tots els públics. Abans 
de finalitzar la Fira encara hi va haver temps perquè tots els assistents fruïssin d’un 
tast de productes locals. Tot un èxit! 
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L’àlbum del Número 11 ve encapçalat per dos regi-
dors que no paren i, a més, generen energia positiva, 
la celebració dels 30 anys del nostre casal, la 
presentació del llibre al Centre Cívic, el cartell de la 
Copa Derbi Variant del 28 de maig i els «Trossets de 
vida» al Mercat del Ram.

Serveis
Municipals

Agenda
El dimarts 23 de maig, a les 4 de la tarda 
i al Centre Cívic es farà un Taller de Sabó 
Líquid de Rentadora a càrrec de la Montse 
Saldaña. El diumenge 28, tindrà lloc la 

Copa Derbi Variant 2017 amb l’inici de la 
cursa a partir de les 10h30’. El 3 i 4 de 
juny, el Club Patí Lluçanès organitza una 
nova edició del Trofeu Lluçanès. Fins el 31 
de maig us podeu inscriure, nens i nenes 
de 8 a 13 anys, al taller de teatre que farà 

el Centre Cívic del 3 al 27 de juliol. I el dia 
17 de juny, a les 17h, hi haurà la festa de 
final de curs de l’escola Terra Nostra, amb 
sorteigs, activitats esportives, sopar i actua-
cions a càrrec dels nens i nenes de l’escola. 

Serveis Socials Municipals
Majors de 65 anys: dijous matí (Olga) 
de 18 a 65 anys: dimecres mati 
(Mireia)
Menors de 18 anys: dimecres matí 
(Iolanda), Amb cita prèvia 
al 93 888 02 11. Plaça Major, 1.

Centre Cívic d'Olost: 
Dilluns a divendres de 16 a 20’30h. 
Persona i Telèfons de contacte: 
Dolors Careta
93 888 04 78 i 639 223 641
C/ de les Escoles, 2
crcivicolost@gmail.com 

Recollida d’Andròmines: 
Primer dijous del mes i avís previ a 
l’ajuntament. 
Deixalleria Mòbil: 
Primer dijous i divendres mesos 
imparells. Tel. 93 888 02 11. 
tramitolost@diba.cat 

 



redacció d'un projecte i direcció facultati-
va d'obra per posar una instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum a la coberta 
de la casa de la Vila d’Olost. També es va 
decidir contractar el serveis d’assessora-
ment en matèria de tractaments fitosani-
taris per tal de complir la normativa en 
aquesta matèria i es va informar de 
l’estat del tràmit en relació a la implanta-
ció de l’administració electrònica a les 
oficines municipals. Igualment, es va 

informar del procés per seleccionar una 
persona tècnica de promoció econòmica 
del municipi i dels porters/eres de les 
piscines, així com informar de la solució 
que es pensa donar a la concessió del bar 
de la piscina atès que el concurs convo-
cat ha quedat desert. En aquest últim 
punt es van aportar solucions que poden, 
de ben segur, permetre que el servei de 
bar i restaurant quedi garantit amb un 
equip potent de tres persones.

Notícies
Feines Brigada

La brigada aquest dies ha fet les 
feines rutinàries d’aquest temps, 
amb el manteniment de parcs i 

jardins i l’arranjament i la 
posada apunt de les piscines 

municipals. 

XI Campionat de Bitlles 
Catalanes al Lluçanès

El 21 de maig es posa en marxa 
una nova edició d’aquest 

campionat. Posteriorment 
passarà el 28 de maig per 

Oristà, el 4 de juny per Sant 
Feliu Sasserra, l’11 de juny per 
la Torre d’Oristà, el 18 de juny 
per Prats de Lluçanès, el 2 de 

juliol per Perafita, el 9 de juliol 
per Santa Eulàlia de Puig-oriol, 
el 16 de juliol per Sobremunt, el 
23 de juliol per l’Estany i el 30 
de juliol, on tindrà lloc la final? 
A Olost!!! I a més hi tenim, que 
ens consti, un parell d’equips. 

Molta sort!!!

Lavabos del Casal acabats
Tal com estava anunciat, els 

lavabos del casal es van «estre-
nar» el 26 d’abril, coincidint amb 

la festa del 30 aniversari. Han 
quedat situats a banda i banda 
de l’entrada del jardí i ara ja 

compleixen les normes 
d’accessibilitat. A gaudir-los!!

Un llibre per tenir i llegir “Un 
poble contra el seu Bisbe”

El passat 21 d’abril, al Centre 
Cívic, es va presentar aquest 

llibre, sobre la història i vicissi-
tuds de l’església de Santa Maria 
d’Olost i es va fer en presència 

del seu autor, en Miquel Miram-
bell i Abancó. Ha realitzat un 

estudi sobre la construcció de la 
“Catedral del Lluçanès” i com els 

favets i els tremendos es van 
enfrontar per la seva construc-
ció. Lectura molt recomanable! 
El podeu trobar a l’ajuntament, 

a la lllibreria i a l’estanc per 

un preu de 12€.

Pista Multiesportiva de Santa Creu de Jutglar

Ple Municipal del dia 9 de maig i 
Juntes de Govern Local dels dies 18 
d’abril i 9 de maig: Pel que fa al Ple, es 
va debatre la Memòria que justifica l’alte-
ració del nostre terme municipal amb el 
de sant Martí d’Albars, per tal de 
reconèixer la pertinença a Olost de la 
Casa Nova del Puig, així com la casa 
Solanic  al terme de Sant Martí. També es 
van prendre els primers acords per 
mantenir el contracte per la gestió de 
l’aigua amb el Consorci per la Gestió 
integral de l’aigua de Catalunya (CON-
GIAC), a través de la pròrroga i el nou 
contracte per mitjà de GIACSA que és 
l’empresa pública que gestionarà el 
servei en els propers anys. També es va 
donar compte de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost de l’any 2016 a 
l’espera del que dictamini properament la 
Comissió de comptes respecte a la gestió 
econòmica en l’anterior exercici. I es va 
acordar la delegació del cobrament del 
servei de Teleassistència al Consell 
Comarcal d’Osona.

En relació a les  Juntes de Govern 
Locals, a part de les despeses que van 
aprovar respectivament (23.020,97€ i 
64.077,16€) i d’altres assumptes ordina-
ris (drets funeraris, llicències d’obres, 
acceptació d’ajuts, autorització de la 
trobada de Seats antics el proper 21 de 
maig...), es va donar el vist-i-plau per 
contractar els treballs d’arranjament de 
l’esllavissada i camí del final del carrer de 
la Font; es va aprovar la convocatòria per 
seleccionar els porters/eres per les pisci-
nes municipals i es va donar compte del 
període mig de pagament de les factures 
i les dades sobre morositat. En tos dos 
cassos l’ajuntament compleix amb les 
normes sobre la matèria. També es va 
renovar la dedicació parcial del regidor Sr. 
Ricart Mesquies als efectes de la subven-
ció que es rep de la Generalitat per fer 
front a la mateixa.

A la sessió del dia 9 de maig es va 
acordar l’actualització de l’inventari de 
béns municipals tancat a 31 de desembre 
de 2016, es va aprovar el preu de 12€ de 
venda del llibre “Olost un poble contra el 
seu bisbe” i es va decidir contractar la 

Juntes i Plens

Els òrgans de 
govern municipal

Gerard Serrano amb el CP Voltregà. Campions 
Territorials de Barcelona

Una màquina de projectes que no para

Amb aquest títol ens referim a moltes coses que s’estan «movent» pel poble. 
Coses petites com la reforma de dues finestres de l’escola bressol perquè 
es puguin obrir i millorar així la ventilació en èpoques de més calor. Aquesta 
obra ha tingut un cost de 930€. 

Coses mitjanes com el fet de que l’Àrea d’Emergència torna a ser una 
realitat i, renovada i ampliada, ja està apunt per un ús responsable per part 
de tots nosaltres. El cost d’aquesta obra ha quedat cobert per l’assegurança. 

Coses més grosses, com l’arranjament del camí de Campa amb un nou 
accés a la rotonda de les piscines, de manera que els vehicles puguin accedir 
directament a aquest camí sense necessitat de passar pel mig de l’aparca-
ment  i alhora permet guanyar més places de pàrquing i evitar els problemes 
de pas de màquines que s’havien produït en anys anteriors. El seu cost és de 
2783€.

I per últim destacar el mur de contenció que s’ha fet al Carrer de la Font, 
degut a una esllavissada produïda pels últims aiguats al talús de les escales 
del mateix carrer, que impedien el seu normal accés. Aquest mur s'ha cons-
truït amb rocalla de grans dimensions, garantint definitivament la seva 
estabilitat. Un cop acabada l'obra i en una altra fase, s'haurà de reconstruir 
l'escala per accedir a la font. El seu cost és de 4.500€.

Quan tingueu aquest butlletí a les mans, la 
nova Pista Multiesportiva de Santa Creu de 
Jutglar ja serà un fet. El seu cost haurà 
assolit els 50.000 euros i pensem que serà 

una molt bona eina perquè els seus veïns i 
veïnes, de totes les edats, la puguin gaudir. 
Ens hi veurem!!!

Àrea d’emergència renovada Finestres Escola bressol

Nou accés al camí de Campa

Èxits sobre rodes
Aquests últims dies s’han esdevingut 
alguns èxits per patinadores d’Olost com el 
grup primària «Trossets de vida» que va fer 
un 4º lloc al Trofeu mercat del ram (Foto 
Contraportada). Igualment, al Trofeu de 
Tiana de patinatge, la Gisela Garolera va fer 
un 3º lloc al grup B, la Martina Martí un 1º 
lloc al grup pre-A, i la Paula Espinosa un 6º, 
l’Èlia Garolera un 11º, la Jana Icart un 12º i 
la Bruna Banarera un 13º del grup pre-B. I 
també hem de destacar un èxit d’un 
jugador olostenc, el Gerard Serrano, del CP 
Voltegà de hoquei i que s’ha proclamat 
campió del territorial de Barcelona 2017. 
Felicitats a tots i totes!!!

Voluntaris d’Olost de l’ADF
El passat dissabte, dia 29 d’abril, els volunta-
ris forestals d’Olost de l’ADF Lluçanès van fer 
una jornada de treball per arreglar el dipòsit 
que es troba situat entre Garduixeres i 
Pecanins: Van recol·locar la lona, van canviar 
tota la goma, van desbrossar i netejar tot el 

voltant del dipòsit i van netejar-lo per dins. A 
més a més es va comprovar l’estat de la 
Cuba, les seves mànegues i les llances. 
L’únic cost d’aquesta actuació varen ser els 
36 euros que val la goma nova i que han 
anat a càrrec de l’ajuntament.

Martina Martí. 1ª al Trofeu Tiana Gisela Garolera, 3ª al Trofeu Tiana

Treball voluntaris d'Olost al dipòsit de Garduixeres. Abril 2017


