
Quin gust, quin orgull i 
quina satisfacció veure 
com ha anat l'última edició 
de la FM d’Olost d’aquest 
estiu. Actes plens, 
novetats que han 
funcionat molt i molt bé i, 
en definitiva, el retorn 
absolut a la desitjada 
normalitat. Gràcies a 
tothom que ho ha fet 
possible i a totes les 
persones que hi heu 
vingut. És el torn de Santa 
Creu de Jutglar. Sort!
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US ESPEREM A
TOTS I TOTES

En aquest BIO 46 tenim un bon àlbum d’imatges, tot i 
que ens quedarem curts. En primer lloc, hi podem 
trobar un parell de fotografies de la Fira de Santa 
Creu de Jutglar que es va celebrar el passat mes de 
maig. Una imatge del nou tendal que es va instalar al 
pati de l’Escola Tera Nostra d’Olost. Una altra imatge 
de l’exitós sopar a la fresca que va celebrar el Casal, 
al seu pati, aquest mes de juliol. I, finament, hi 
veureu 4 imatges representatives de l’última edició 
de la FM d’Olost, on podeu trobar el recuperat pagés 
de ferro, la novetat dels inflables a la piscina, i les 
exitoses nits de la caminada nocturna i del pregó.
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Ja tenim aquí una nova edició de la Festa Major de Santa Creu de Jutglar, que 
s’allargarà des del 9 fins el 17 de setembre. Tal com podreu veure en el progra-
ma, començaran amb havaneres el dia 9, i continuaran amb un dissabte 10 ben 
farcit amb Jocs Gegants, dinar popular, espectacle infantil i concert i ball a la nit. 
El dia 11, es començarà amb una missa i la cursa d’orientació, i a la tarda, hi 
trobarem magia i bingo. El dia 14 tindrem ball al vespre i, per acabar, el dia 17 
podem participar en una jornada matinal anomenada «Vine i desperta els 6 
sentits». Talment com conclou l’alcalde la salutació del programa: «Que tingueu 
una bona Festa Major 2022 amb l’agraïment a totes les persones que la fan 
possible. Ens hi saludem». Benvinguts/des a la Festa Major de retorn absolut a la 
normalitat. Ara és la l’hora de Santa Creu i esperem que tots els actes i activitats 
estiguin plens a vessar. No us ho perdeu! És de traca!



Juntes i Plens

Els òrgans de 
govern municipal

Quins són els teus projectes actual-
ment? De moment, sobreviure en el món 
del periodisme, que ja és prou! Actualment 
tenim feina en engrandir el diari i ampliar 
les col·laboracions amb informació 
d'Interior i de Tribunals a d'altres espais 
d'actualitat, com televisió o ràdio.

T'ho passes bé fent la teva feina? 
Molt bé! A vegades, massa i tot! És una 
feina brutal perquè coneixes gent, escena-
ris, paisatges, pensaments i sobretot, fets. 
Puc explicar històries. És una feina 
divertida però s’ha de tenir clar que cal 
llevar-se una hora abans que els altres i 
anar a dormir una hora més tard.

En relació al paper que està fent el 
món de la comunicació respecte a la 
política, quina imatge creus que està 
donant? Són dos mons que es retroali-
menten però que es trepitgen la línia cada 
dia. Hi ha certa deriva a ser mitjans de part, 
o de partit, però el lector, espectador o 
oient és més llest que tots plegats i tria. 
Sap separar les coses i sap quan li donen 
garsa per perdiu. Cal anar amb cura amb la 
perillosa barreja de política i periodisme. A 
més, quan a l'Estat hem vist pràctiques de 
manipulació político-mediàtiques molt 
sospitoses.

Amb el que has vist fins ara, com 
veus el país? El país el veig, en general, 
amb gent que té ganes de fer coses. Una 
mica massa obsessionat en els debats 
públics -sovint inflats-, però val a dir, que 
Catalunya sempre ha estat un lloc de debat 
i amb un alt nivell de politització social. Ara 
bé, el país va endavant, sobretot, perquè no 
hi ha més remei.

Què representa per tu, Quico, ser el 
pregoner de la Festa Major d’Olost? 
Un honor immens, un repte i una responsa-
bilitat enorme.

Quina és la teva relació amb la 
nostra població? Vaig començar a fer de 

Entrevista al periodista Quico Sallés, 
pregoner de la Festa Major d’Olost 2022 Notícies

Carta de comiat de la farmacèu-
tica d’Olost Lídia López Santín.

Benvolguts veïns i veïnes 
d’Olost i Santa Creu,

El 16 de març de 1995 em vaig 
fer càrrec de la farmàcia d’aquest 
poble. A Olost he passat 27 anys 

de la meva vida fent amics i 
amigues. Tota la meva família 
s’ha trobat molt a gust entre 

vosaltres, doncs ens vau acollir 
amb molta estima des del primer 
moment. Com a professional he 
procurat oferir sempre el millor 
servei, informació i assessora-

ment. Ara ha arribat el moment 
de retirar-me i donar pas a la que 

serà la nova farmacèutica 
d’Olost, l’Estel·la Sala, que molts 

de vosaltres ja coneixeu. Estic 
segura de que ella continuarà 
amb la mateixa il·lusió que jo 

vaig posar des del primer dia. No 
em vull acomiadar sense tornar a 

agraïr-vos el vostre afecte, i 
dir-vos que sempre em tindreu a 

la vostra disposició pel què 
necessiteu. Molt agraïda per 

aquests anys, una abraçada i a 
reveure!

Avança el Projecte Olost i la 
seva gent.

Des del novembre, un grup de 
veïns i veïnes d’Olost treballen en 
el projecte Olost i la seva gent, 

una panoràmica històrica i social 
del nostre poble. L’ambiciós 

propòsit que es concretarà en 
una obra impresa, vol ser un 

inventari del que hem estat i del 
que som i una projecció cap al 

futur, per tal que les noves 
generacions coneguin la comple-
xa fecunditat d’un poble mil·lena-

ri i puguin aprofundir en la 
tasca del seu coneixement. Per 

aconseguir que tot això es 
completi amb un bon cabdal 

d’informació gràfica, fem una 
crida a tots aquells que vulguin 

col·laborar en el projecte 
aportant fotografies o documen-
tació sobre Olost i Santa Creu.  

Juntes de Govern Local  dels dies 6 i 27 
d’abril, 11 i 25 de maig, 8 i 22 de juny i 6 i 
20 de juliol de 2022. Plens ordinaris del 25 
de maig i del 20 de juliol de 2022 i Ple 
extraordinari del 22 de juny.

Relació de Factures aprovades a les 
Juntes: 15.515€ i 32.250€ del 6 i 27/4,  
25.486€ i 25.374€ de l’11 i 25/5, 
40.573€ i 63.283€ i 63.283€ del 22/6 i 
27/7, respectivament. També s’hi van 
aprovar llicències urbanístiques, comuni-
cacions d’obres i atorgaments i transmis-
sions de drets funeraris.

A la Junta de Govern del 6 d’abril es va 
acordar acceptar els Fons de Prestació 
concedits per la DIBA, pel finançament de 
serveis socials i lluita contra la vulnerabili-
tat social. Es va aprovar la quota anual del 
Consorci del Lluçanès de 34.020€. Es 
aprovar la Declaració «per a uns municipis 
i comunitats cuidadores. Aliança de muni-
cipis per a les cures.» per impulsar políti-
ques públiques locals que situïn les cures 
en el centre del debat i de l’acció munici-
pal. 

A la Junta de Govern del 27 d’abril es 
va donar suport a un projecte de la Funda-
ció Tutelar l’Esguard, entitat per atendre a 
persones amb discapacitat intel·lectual 
amb la capacitat modificada judicialment 
de la Comarca d’Osona. També es va 
donar compte del període mitjà de paga-
ment (12,79 dies) i de  l’informe de moro-
sitat del 1º trimestre de 2022, amb la 
majoria dels pagaments realitzats i de les 
factures pendents, dins el període legal. 

A la Junta de Govern de l’11 de maig 
es va aprovar Delegar la gestió de l’ajut 
econòmic atorgat per la Diputació de 
Barcelona, per Activitats de Sensibilització i 
Educació Ambiental i per un import de 
7.000 € al Consorci del Lluçanès. 

A la Junta de Govern del 25 de maig es 
va aprovar l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 3/2022 del Pressupost vigent 
en la modalitat de generació de crèdit per 
nous ingressos. La modificació s’eleva a 
230.042€, amb modificacions en la millora 
de camins veïnals o instal·lacio del tendal 
del Terra Nostra, entre altres. I finançat 
sobretot amb subvencions de l’ACA i de la 
DIBA. Es va aprovar el contracte d’arrenda-
ment, de la parcel.la situada al Pg. Dr. 
Lleopart, s/n, per tal de que l’ajuntament 

l’utilitzi per destinar-lo a aparcament 
públic. 

Al Ple Municipal Ordinari del 25 de 
maig es va aprovar la dessignació de 
Maria Assumpta Sucarrats com a Jutgessa 
de Pau Titular. Es va declarar deserta la 
licitació de l’execució del projecte d’am-
pliació del dipòsit de capçalera i millores 
de l’ETAP d’Olost. Seguidament, es va 
aprovar el Compte General del Pressupost 
d'aquest Ajuntament, corresponent a 
l'exercici de 2021. També es va aprovar 
l’expedient de modificació de crèdits núm. 
4/2022 finançat amb romanent líquid de 
tresoreria i subvencions. El Total d’expe-
dient de modificació és de 65.830€. I tot 
això es financia, amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria. Es van aprovar les 
festes locals: 29 de maig, per Olost i Santa 
Creu i 16/8 i 14/9 per les festes majors 
d’Olost i de Santa Creu, respectivament. 

A la Junta de Govern del 8 de juny es 
va informar del canvi de titularitat de de 
farmàcia, en data 2 de juny, i a favor de la 
senyora Estel·la Sala Castany. També es va 
aprovar el Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament 
d’Olost pel finançament de l’obra de subs-
titució de trams de canonada de l’abasta-
ment Osona-Lluçanès provinent dels Pous 
de Vilaseca. 

A la Junta de Govern del 22 de juny es 
va aprovar inicialment els Projectes: 
“Instal·lació solar fotovoltaica en autocon-
sum a l’escola Terra Nostra” i “Instal·lació 
solar fotovoltaica en autoconsum al 
Consorci del Lluçanès”, per 41.121€ i 
9077€, respectivament. 

Al Ple Municipal Extraordinari del 22 de 
juny es va aprovar el: “Projecte  executiu 
per a la construcció i equipament d’un pou 
d’aigua potable a Olost, fase 1”. 

A la Junta de Govern del 6 de juliol es 
va aprovar modificar l’Oferta d’Ocupació 
Pública, incorporant-hi dues places de 
caràcter estructural de porter/a de piscines 
públiques, per què es puguin cobrir com a 
fixes discontinues, atesa l’estacionalitat de 
les Piscines Municipals. Des d’informes de 
regidories s’informa de la satisfacció pel 
taller de grafitti que es va fer el 27/6, amb 
el grafitti en commemoració del Dia 
Internacional de l'Orgull LGBTI. 

A la Junta de Govern del 27 de juliol es 
va donar compte del període mitjà de 
pagament (6,48 dies) i informe sobre 
morositat del 2º trimestre de 2022, amb la 
majoria dels pagaments realitzats i de les 
factures pendents, dins el període legal. 
Igualment, es va adjudicar la contractació 

de “Redacció del Pla Local de Salut 
d’Olost” a la Sra. Marta Vilanova Vilà, per 
un import de 7.502€. I també es va adjudi-
car l’obra de “Reparació de la coberta 
posterior nord-est del Cementiri municipal 
d’Olost, al Sr. Albert Santanera Ortega, per 
un import de 9.299€. 

Al Ple Municipal Ordinari del 27 de 
juliol es va aprovar inicialment el Projecte 
de “Modificació puntual num. 6 del pla 
d’ordenació urbanística municipal a 
l’Àmbit del PAU-1 “Antic Camp de Futbol”. 
També es va aprovar l’expedient de modifi-
cació de crèdits núm. 5/2022, similar a 
l’aprovat al Ple del 25/5, amb un import de 
50.199€. Seguidament, es va aprovar 
inicialment el plànol de delimitació de les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals a Olost, afectades per la 
llei de mesures de prevenció dels incendis 
forestals. Es van aprovar igualment, la 
moció per la programació d’actuacions al 
tram nord de la línia ferroviaria R3, la 
moció per reclamar l’aprovació de l’estatut 
del municipi rural (per la situació d’emer-
gència i manca de desenvolupament rural 
que pateixen els municipis de Catalunya, 
especialment els de menys de 2.000h.) i la 
moció per l’aprovació del manifest de 
l’acord social per l’amnistia i l’autodeter-
minació. Es va aprovar inicialment el: 
“Projecte de reurbanització del carrer 
Bonavista”,  amb un pressupost de 
177.960€.  Des de regidories s’informa 
que s’ha passat una circular als habitatges 
de Santa Creu per tal que la població faci 
un ús correcte de l’Àrea d’Emergència. Es 
deixa constància que el Campus d’Hoquei 
Panadero-Trabal que s’ha dut a terme a les 
instal·lacions esportives del municipi, entre 
els dies 2 i 9 de juliol, ha finalitzat,  amb 
una valoració altament satisfactòria per 
part dels organitzadors. Es fa balanç 
positiu de les Nits Tremendes, amb agraï-
ment a la Comissió del Centre Cívic per la 
seva organització i a la Brigada Municipal 
pel suport en el muntatge de totes les 
activitats que s’han dut a terme. Es recor-
da la situació actual de sequera pluviomè-
trica severa, alertant que caldrà estar al 
cas de la situació dels embassaments i de 
les diferents fonts d’abastament per tal de 
poder prendre les mesures oportunes. 
Igualment, també es valoren positivament 
les activitats del mes de juliol, com el 
torneig 5è Aniversari de les Pistes de 
Pàdel, l’Estiu inquiet, la jornada “Mulla’t” 
per l’esclerosi múltiple i el Taller de cuina 
sense pares amb més de 20 persones 
entre 12 i 15 anys.

periodista a la comarca i Olost era un punt 
fort. Aleshores el diputat territorial al 
Parlament era el seu alcalde Josep Maria 
Freixenet. Els debats sobre la comarca del 
Lluçanès, la crisi del 2008, i la reformulació 
política a la comarca passaven per Olost. El 
poble dels dos campanars marcava 
l'agenda. 

Com a coneixedor que ets de pobles 
com Olost, què creus que hauríem de 
reivindicar? I com a societat en 
general? Catalunya és una xarxa de 
pobles. Som un país rebregat geogràfica-
ment parlant, i la riquesa és que pots anar 
a la platja a una hora i mitja de cotxe d'on 
s'esquia. S'ha de reivindicar la importància 
dels pobles per l'equilibri social i territorial 
del país. No som Barcelunya, som Catalun-
ya i això és una manera de veure les coses, 
fer país i reivindicar un territori com un 
valor extraordinari.

Tens algun llibre al cap per escriure? 
Algun projecte? En tinc un parell. No 
m'agrada escriure llibres, jo faig periodisme 
de fast food, de consum ràpid a la xarxa, 
per un lector que té pressa i vol saber les 
coses des de la seva pantalla del mòbil. 
Però, per un compromís, estic enllestint un 
parell de llibres de dos grans esdeveni-
ments que m'ha tocat cobrir i explicar.

Amb confiança....una exclusiva? Hi 
ha una exclusiva a cada trucada que fas o 
reps.

Després dels anys passats, 
segueixes sostenint el que vas 
escriure a l'editorial del nostre 
butlletí? De dalt a baix, amb errors 
inclosos.

Pots fer una previsió de cap a on va 
la comunicació? No en sóc un expert, 
però crec que anem a millor. Un exemple: 
les xarxes han democratitzat la informació. 
La interacció entre els productors d'infor-
mació i els clients d'aquesta informació és 
molt alta. Hi ha molt control i permet fer la 
feina més acurada. El risc, que es perdi la 
creativitat i la ironia arran de la quantitat de 
pell fina que hi ha pel món.

I per acabar, ja saps on et perdràs de 
vacances aquest estiu? Alguna 
recomanació o racó preferit? Fa anys 
que vaig al Pallars, bàsicament perquè és 
un Lluçanès, però amb més alçada.


