US DESITGEM MOLT
BONA FESTA MAJOR

SALUTACIÓ
Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
Torno a tenir l’oportunitat de dirigir-vos unes paraules i voldria aprofitar-les per parlar de futur,
projectes i esperances. Fa massa que no parlem
de tot això, fa massa que ens centrem en l’ara i
aquí i ens costa preveure més enllà d’uns pocs
dies, perquè tot es pot trastocar en un moment.
Ens convé, una mirada llarga, mantenir il·lusions i
propòsits.
En el futur hi tenim protagonisme. I el del nostre
municipi, és compartit. Aquest futur que construïm entre totes i tots, és un repte i una oportunitat.
Tenim al davant plans de treball il·lusionants i esperançadors. Un nou projecte educatiu que passa per la creació d’un Institut Escola únic. Un Espai Jove, que serà lloc de trobada i creixement. I
un Pla educatiu d’entorn, que interpel·larà a tota
la comunitat i on tothom hi serà necessari. Tots
aquests plans força centrats en els més joves,
passen sens dubte, per la imprescindible col·laboració i implicació dels més grans. Sense la seva
saviesa, experiència i exemple, no hi haurà futur
de qualitat per a ningú. I tot això ha d’estar impregnat d’ igualtat, tolerància, respecte i diversitat, per tal que tingui la qualitat necessària. En
definitiva, haurem de treballar plegades i plegats
per bastir junts una Oliana millor, més pròspera,
més sostenible i més ecològica, que mai.
Enguany, tornem a celebrar una Festa Major íntima i especial. No passa res, l’important és celebrar-la. Ens adaptarem un altre any, tindrem la
serenor i la responsabilitat que encara són necessàries. Esperem, això sí, poder-la gaudir minut a
minut amb la il·lusió i les ganes que incita la festa
anual més important que tenim.
Bona Festa Major!

Carme Lostao Otero
Alcaldesa d’Oliana

PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 30
21h

Espectacle de màgia i grans
il·lusions amb Raul Black.
Lloc: Plaça 1 Octubre

DISSABTE 31
10:30h

22h

Concert a càrrec del grup
Band The Cool.
Lloc: Plaça 1 Octubre

DIUMENGE 1
9h

Partit amistós Pre-benjamins
CE Oliana - CE Ciutat La Seu.
Lloc: Camp de futbol d’Oliana
Organitza: CE Oliana

Caminada amb sessió de ioga i arqueologia.
Caldrà inscripció prèvia: olianaturisme@gmail.com
Sortida: Ajuntament
Activitat: Sant Jaume de Graell
Organitza: Yogami i La Pluja

12h

De 10h a 13h i de 17h a 19h

Partit amistós Alevins
CE Oliana - CE Ciutat La Seu.
Lloc: Camp de futbol d’Oliana
Organitza: CE Oliana

18:30h

Partit amistós Infantils
CE Oliana - CE Ciutat La Seu.
Lloc: Camp de futbol d’Oliana
Organitza: CE Oliana

19:30h

Acte estàtic de cultura popular
amb gegants, capgrossos i el Voliak.
Tot seguit, pregó de Festa major.
Lloc: Plaça 1 Octubre
Organitza: Grup de geganters i
grallers d’Oliana i Els Voliaks

Ludoteca infantil amb jocs i inflables.
Lloc: Al costat de l’Ajuntament

19h

XIX Pedalada popular.
Sortida: Plaça Mossèn Albert Vives
Organitza: Agrupació ciclista d’Oliana

20h

Futbol Amateur Partit de Festa Major
CE Oliana - Atlètic Amèrica
Lloc: Camp de futbol d’Oliana
Organitza: CE Oliana

21:30h

Espectacle d’humor. El Comediant
de Marcel Tomàs.
Lloc: Plaça 1 Octubre

NOTES
23h

Concert amb grup De Gala
Lloc: Plaça 1 Octubre

DILLUNS 2
12h

Solemne Eucaristia en honor de
la Mare de Déu, sota l’advocació
dels Àngels.
Lloc: Església Parroquial de
Sant Andreu.

13h

Ballada de sardanes amb
la cobla Lluïsos.
Lloc: Plaça del Lledoner

18h

Visita guiada al Pou del Gel.
Cal inscripció prèvia:
olianaturisme@gmail.com
Sortida: Oficina de turisme.

21h

Gran concert de Festa Major amb
l’orquestra Nova Blanes
Lloc: Plaça 1 Octubre

23:00h

Castell de focs.
Lloc: Al costat de l’Ajuntament

•

Recordem a totes les olianeses i olianesos que
disposem d’un servei de Whatsapp, que funciona al llarg de tot l’any, i a través del qual s’envia
informació municipal, comunicacions d’incidències i activitats que es realitzen al municipi.
Durant els dies de la Festa Major informarem
dels possibles canvis que puguin sorgir, així com
la programació diària.
Si encara no disposeu d’aquest servei, us podeu
donar d’alta omplint el formulari que trobareu al
web www.ajuntamentoliana.cat

• L’ajuntament es reserva el dret de modificar el
programa d’actes.

MESURES COVID-19
• Tots els actes, es regiran per les mesures contra
la Covid-19 vigents en el moment de la realització d’aquests.

• Caldrà seguir en tot moment les mesures d’hi-

giene i seguretat establertes, d’ús de mascareta, manteniment de la distància de seguretat, i
fer reserva prèvia en aquelles activitats que es
requereixi, també hi haurà dispensadors de gel
hidroalcohòlic a l’abast de tothom.

GRUP EXCURSIONISTA
D’OLIANA

Aquest any ens ha tornat a tocar viure moments
d’incertesa, que han fer que l’activitat del Grup Excursionista d’Oliana es vegi reduïda. Tot i així, davant
de moments de canvi toca reinventar-se i això és el
que hem fet. Una de les tradicions ineludibles del
grup és la portada del pessebre, com que aquest
any no ha sigut possible reunir-nos vam decidir
sorprendre Oliana amb una bonica sorpresa. Vam
deixar el pessebre a Sant Andreu del Castell, juntament amb punts de llibre per tots i totes els que
van anar a visitar-lo. D’aquesta manera vam poder
continuar amb la tradició i va ser una iniciativa que
va tenir molt èxit. També vam penjar el recorregut
de la Cursa dels Nassos en diferents aplicacions, de
manera que els més valents i valentes també van
poder acomiadar l’any cremant els torrons.

Una de les últimes activitat del grup ha estat una
sortida etnobotànica, de la mà del col·lectiu Eixarcolant, a través de la qual vam descobrir que al costat
de casa hi tenim moltes plantes silvestres amb una
gran quantitat d’usos ja siguin culinaris o medicinals.
Des del Grup Excursionista esperem que ben aviat puguem tornar a realitzar les sortides habituals i
gaudir de la muntanya tots plegats.
La junta del Grup Excursionista d’Oliana us desitja
una molt bona festa major!! Salut i muntanya!

BATOKATÚ
Fa 4 anys, el Son7 ens va omplir el poble de ritme,
música i xerinola!
Amb el Son10 vam poder-nos treure l’espina després d’un confinament i d’un any bastant intens
i vam poder-vos demostrar que es pot seguir endavant.
I el Son11?
El Son11 ens ha portat silenci.
El món de la Cultura s’ha vist immers en un silenci aclaparador i nosaltres també ho hem patit.
A finals de l’any passat, gràcies a l’especial Marató de TV3 d’enguany i gràcies també al grup de
Line Dance d’Oliana vam poder ressorgir i vam
fer que el poble s’unís per una causa que d’alguna manera o altra ens havia tocat a tots de ple.
Malgrat això, ens hauria agradat seguir amb els
nostres assajos setmanals, seguir amb les nostres actuacions, amb els nostres projectes...

Els NIMFS!
Vam començar aquest projecte amb la il·lusió de
crear una “escola” entre els més menuts, créixer
amb ells jugant i aprenent.
Vam crear una història molt bonica on uns éssers
màgics necessitaven lluitar contra un “dimoni”,
en Maiko, al que li feia por la música; Els més menuts van creure des d’un inici amb la història i van
aconseguir combatre moltes pors i no tan sols la
d’en Maiko.
Aquesta història, però, es va acabar fent real i, un
“dimoni”, en Covid, va aconseguir separar-nos
dels més menuts i no deixar-nos seguir creixent i
aprenent amb ells.
No saben com en sortirem d’aquesta història tan
real, però el que tenim clar és que farem el possible perquè el ritme, sigui de la manera que sigui,
no pari mai a Oliana.
Gaudiu de la Festa Major!

GEGANTERS I
GRALLERS D’OLIANA
Benvolgudes olianeses i olianesos,

Visca la fal·lera gegantera! Visca Catalunya!

Aquest ha sigut un any difícil. Difícil perquè hem
hagut de deixar les gralles, els timbals, els capgrossos i els gegants guardats. Desitjant que arribés la Festa Major d’enguany perquè una cosa
la teníem clara; la gent del poble sortiria al carrer, acompanyaria la Colla Gegantera tot ballant i
cantant al ritme de les gralles i els timbals i compartiria, un any més, l’esperit geganter i festiu
que tant agrada a tothom, omplint els carrers de
vida, de música i de ganes de fer poble.

I visca Oliana!

Aquest és el 44è aniversari de l’Àngels i l’Andreu.
L’any 1977, al taller “El Ingenio”, es van construir,
juntament amb els deu capgrossos, a càrrec de
l’empresa olianesa Electrodomèstics Taurus.
Després, l’any 1998, van arribar la Flor i el Junset,
parella de prínceps d’Oliana que portem arreu de
Catalunya.
El 2019, juntament amb els infants de l’escola
Sant Jordi, vam començar junts el projecte del
Mesclat, construït per l’escultor Pau Reig. A dia
d’avui, el nostre capgròs protagonista, format per
mitja cara d’una nena i mitja d’un nen, ambdós
amb diferents tonalitats de pell, representa el
nostre recolzament a les polítiques d’igualtat i de
no discriminació, perquè des de la Colla Gegantera i com a vilatans del poble, no acceptem ni un
acte de discriminació de cap tipus.
Us esperem amb molta il·lusió pels carrers de la
vila, perquè ens acompanyeu durant les cercaviles i perquè gaudiu de la festa!
Molt bona festa major a tothom, ens veiem al
carrer!

VOLIAKS
D’OLIANA
Ja hem arribat al 2021, any de la suposada nova
normalitat, any en el que pensàvem que tot tornaria a ser igual que al 2019 o que s’hi assemblaria
bastant. Però ara que ja estem a les portes de la
Festa Major, ens adonem que no, ni de bon tros.
Sí que és veritat que estem millor que fa un any,
però encara no estem en situació de poder-li dir,
nova normalitat.
Des de l’associació Voliaks d’Oliana estem constantment alerta de les noves normatives que van

sortint del Procicat, per tal de poc a poc poder
anar tornant a les nostres activitats de forma segura. Un exemple d’això és el passat St. Joan, que
per fi vam poder tornar a organitzar un sopar de
revetlla amb les limitacions lògiques de la situació. Va ser una revetlla on es va avisar amb molt
poc temps d’antelació als veïns i veïnes d’Oliana,
justament pel fet que comentàvem abans, les
normatives del Procicat, tot i així, des de l’associació estem molt contents amb el resultat final,

tan per la predisposició de tots els veïns i veïnes
que ens vau acompanyar en aquest dia tant important, com per la cura, respecte de les mesures de seguretat i bona organització dels nostres
membres.
Aquest any 2021, qui ha pogut sortir a volar fora
de casa ha sigut el Voliak, la nostra estimada bèstia va ser una de les invitades el passat 14 de maig
a Sant Climent de Llobregat, en motiu de la presentació de la seva Bestia, un porc senglar femella anomenada “La Porca”. Allà va ser exposada
durant un cap de setmana amb altres bèsties del
territori, on la gent que va anar passant per l’exposició va poder gaudir i fer-se fotos amb la Bèstia d’Oliana, el Voliak!
Només ens queda pensar que a partir d’ara tot ha
d’anar a millor i que ens podem veure ben aviat, fent el que més ens agrada: veure com gaudiu
amb el foc i les espurnes dels diables i diablesses
d’Oliana.
Així que ànims, salut, força i desitjar-vos a tots
una bona Festa Major!

CONSORSI
SEGRE RIALB
Benvolgut/da,
La Festa Major es presenta com una gran oportunitat perquè els ciutadans fem quelcom plegats.
Units. I més, en aquests temps que ens toca viure.
Avui, és Festa Major a Oliana en honor a la Mare de
Déu dels Àngels i això em permet dirigir-te unes paraules com a presidenta del Consorci Segre Rialb de
manera distingida.
Et vull desitjar, d’entrada, que tinguis una bona celebració, i aquest any, en especial, que la gaudeixis i
en conservis un bon record juntament amb els teus.
Les festes majors, en aquests dies, també signifiquen l’expressió d’una de les constants més preuades del nostre temps: estimar i celebrar les tradicions antigues, projectar-les en el present i també
saber renovar-les en els temps. Són dies per compartir, per conviure i per demostrar que el carrer és
un dels millors espais on trobar-se, retrobar-se, divertir-se i gaudir. És per això, que és motiu de satisfacció poder viure-les i veure-les en aquesta perspectiva.
Felicito i agraeixo, també, l’esforç de totes les persones i entitats implicades en els preparatius d’aquesta Festa Major.
Així, com a presidenta, et convido a gaudir de totes
les activitats, a preservar aquesta entranyable tradició en els anys i a fer d’aquests moments alguna
cosa quelcom especial.
Bona Festa Major!
Gemma Orrit Capdevila
Presidenta del Consorci Segre Rialb

Fotografia: Jordi Odén

BOMBERS
VOLUNTARIS D’OLIANA
Som els bombers, que venim d’apagar foc, amb
la camisa bruta i el bigoti tort. Així diu la lletra
d’una cançó popular que en els últims anys ha agafat revolada entre els més petits.
Apagar foc és la tasca que històricament més
s’ha associat a la feina dels bombers. És un servei essencial que prestem a la nostra comunitat.
Encara que socialment no estigui tan interioritzat,
els bombers fem molt més que extingir incendis.
Efectuem salvaments de persones en accidents de
trànsit, rescats en ascensors, obertures d’habitatges, assistències sanitàries urgents, rescats aquà-

tics en rius, barrancs o pantans, rescats de muntanya, recerca de persones desaparegudes, i un llarg
etcètera d’actuacions que representen la major part
dels serveis urgents que efectuem durant l’any.
Serveis que considerem bàsics i molt importants
per la nostra societat.
Amb petites accions i una bona prevenció podem
evitar moltes d’aquestes emergències o ajudar a
que es resolguin d’una forma més ràpida. En aquest
punt tots tenim marge per actuar. Accions com
per exemple aparcar el cotxe en un encreuament
o al mig del carrer, per nosaltres, pot implicar que-

dar-nos encallats. El que per tots és aturar-se un
moment de res, per la persona que anem a auxiliar,
lamentablement pot ser un moment decisiu. Així
que, per solidaritat, fem-nos la pregunta: si aparco o m’aturo, passaria un camió per aquest punt?
Des de la nostra vessant bomberil, la prevenció es
tradueix en preparació, anticipació, coneixement
i formació. És probable que molts de vosaltres ens
hàgiu vist més sovint pels carrers, camins i paisatges del nostre entorn. Quan veiem un camió de
bombers, tendim a pensar: què ha passat? Doncs
tingueu en compte que no cal que hagi passat res
perquè els bombers estiguem de servei. Per poder
reaccionar bé, cal dedicar molts esforços en activitats de prevenció, que ens permetin afrontar les
situacions d’emergència amb les millors garanties.
Només ens queda desitjar-vos salut i que gaudiu
d’una festa diferent, adaptada a la situació que vivim i amb la màxima prudència possible.
Bona Festa Major!

ART, HISTÒRIA
I CULTURA D’OLIANA
Sempre és interessant conèixer una mica més les
nostres entitats, les seves arrels i el seu modus operandi.
Era l’any 1.980 quan dos mitjans de comunicació escrits es feien ressò del naixement d’una nova entitat
a la nostra Vila els «Amics de l’art i de la història
d’Oliana».
Recordo que alguns dels membres de l’associació,
en aquell temps al sortir de treballar a quarts d’onze de la nit, ens reuniem a l’antiga casa rectoral per
parlar dels projectes que haviem de portar a terme.
L’Entitat nascuda al febrer de 1.980 ja es va posar a
caminar, quasi immediatament.
Del 28 de setembre al 12 d’octubre de 1.980 es va
presentar a l’església de Sant Miquel, de la Catedral
de la Seu d’Urgell, una magnífica exposició de tots
els Monuments Històrics del Romànic a l’Alt Urgell.

Assistents a la benedicció de la nova campana.

Els Amics de l’Art i la Història d’Oliana, vam deixar un
grans «posters», fotografies i diapositives del romànic de la nostra comarca. Posteriorment vam anar
a netejar unes restes de l’«Abadiot», restes que es
troben anant cap al castell, també cal esmentar les
diverses exposicions històriques a Oliana, recordem:
Història en pedra, sobre el romànic en la comarca;
Escut i segells de cases senyorials d’Oliana, una altra, de fotografies històriques recordant temps pretèrits, etc.
El temps passa per tothom, també pels grans edificis a pesar que siguin de pedra. L’Església parroquial
de S. Andreu de la nostra Vila, després de més de
250 anys del seu acabament s’estava deteriorant,
queien trossos de cornisa, pedres, aquests fets representaven un perill pels vianants.
L’Any 2004 amb motiu d’unes obres se’ns va invitar a
formar part del grup pro restauració del campanar.
Vam oficialitzar uns estatuts (que no en teniem). El
14 de maig de 2004, vam signar l’Acta fundacional
de l’associació. L’Associació es va passar a dir: «Oliana. Art, Història i cultura».
Amb tots el requisits a punt, entre altres coses, vam
restaurar i posar en condicions l’exterior del campanar.
Un cop acabades les obres de restauració del campanar, podem dir molt a grosso modo i en xifres que:
podem gaudir del toc de 4 campanes, una de 380
kg, dues d’antigues més petites d’uns 60 kg que es
van restaurar i una de nova commemorativa de 115
kg. Les característiques de la campana commemorativa, fosa especialment per a l’ocasió, són: diàme-

mar amb 6 tocs diferents i referent al rellotge la seva
programació és: tocar els quarts i les hores amb repetició, menys a la nit. A les 12’05h del migdia, sona
nou tocs, de tres en tres, per anunciar l’hora de l’àngelus.
*Referent al toc de difunts, si és un home: Tres tocs
d’entrada i continuar amb la tonada de difunts. Si
és una dona: Dos cops d’entrada i continuar amb la
tonada de difunts.
*Canvi del jou de la campana actual per un de nou
de roure; l’antic no oferia garanties de seguretat:
2.026 euros.
Benedicció de la campana commemorativa Àngels.

tre: 56 cm, pes: 115 kg, nota musical: fa-4 (qualitat
carilló), metall: 78% coure i 22% estany, jou: roure, batall: ferro dolç, preu: 4.599 euros. La campana commemorativa que es va beneir el dia 16 de maig a les
11 del matí, en presència de diversos vilatans, portava posada la següent inscripció: «Campana Àngels
commemorativa de la restauració del campanar
d’Oliana. Any 2005»
Aprofitant les obres del campanar, es van realitzar
altres actuacions:
*Rellotge de la torre: Canvi de l’esfera i agulles: 2.065
euros.
*Restauració de dues campanes antigues del nostre
municipi, una de les quals tenia un forat de 20mm
ocasionat per un tret durant la guerra civil: 940 €.
*Muntatge de les dues campanes anteriors en una
biga de fusta i col.locació al campanar; instal.lació
dels martells: 1.238 euros.
*Equip de control dels martells i balanceig de les
campanes, i accionament de les agulles del rellotge.
(Substitució del mecanisme de corda per un d’elèctric).
Treball de dos tècnics de rellotgeria i automatismes:
7.308 euros.
*El sistema automàtic de campanes es va progra-

*El cost total de les campanes i rellotge va ser de
18.176 euros.
BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!
Respectem les normes sanitàries.

Marcel Ribera
Vicepresident de l’Associació: Art, Història
i Cultura.

OFICINA DE
TURISME
Oliana Camí del Pirineu és Natura, Cultura i Història.
Des d’Oliana turisme ens agrada compartir fotografies a les xarxes socials amb la col·laboració de tots/
es.
Si aquesta Festa Major, tens els moments més divertits, més alegres, més de festa... o has captat
aquell moment que vols compartir, etiqueta’ns amb
els hashtags:

#Olianaturisme #Oliana #FMoliana

Segueix-nos a:
@oliana_turisme
Oliana Camí del Pirineu
olianaturisme
Oliana Turisme

I perquè no se’ns escapi cap publicació també utilitza l’etiqueta @olianaturisme

Avinguda de Barcelona, 81, 25790 Oliana
T. 973 470 339 / olianaturisme@gmail.com

Bona Festa Major!!

www.camidelpirineu.cat

FEM
MEMÒRIA

RELIGIOSES

SGDA . FAMÍLIA OLIANA
En aquest escrit de la Festa Major, d’enguany, recordarem molt a grosso modo algunes coses sobre les
religioses de la Sgda. Família a la nostra Vila.
Durant molts anys van estar al servei del nostre poble. Les últimes en marxar van ser les MM. Maria,
Isabel i Joana. Les MM. Maria i Isabel, degut a la seva
edat i malaltia, van anar-se’n a Matadepera on hi ha
una residència de la Congregació, i la M. Joana va
anar destinada a la comunitat de Cervera.

Darreres religioses de la Sagrada Família a Oliana.

Les circumstàncies del temps van fer que la partença d’aquesta comunitat fos un fet inevitable, comunitat que el poble estimava; van ser molts anys dedicats als més menuts. Concretament l’últim dia del
mes d’agost de 1.995 abandonaven Oliana.
L’Any 1994 eren cinc les monges a la nostra Vila, la
més coneguda era la M. Joana Villaverde, van ser
moltes generacions que van aprendre les primeres
paraules sota la seva tutela, va ser una religiosa molt
peculiar, des de molt jove va residir a Oliana més de

Escala central de l’edifici (convent) de les monges, imatge actual.

En aquest escrit de la Festa Major, d’enguany, recordarem molt a grosso modo algunes coses sobre les
religioses de la Sgda. Família a la nostra Vila.
Durant molts anys van estar al servei del nostre poble. Les últimes en marxar van ser les MM. Maria, Isabel i Joana. Les MM. Maria i Isabel, degut a la seva
edat i malaltia, van anar-se’n a Matadepera on hi ha
una residència de la Congregació, i la M. Joana va
anar destinada a la comunitat de Cervera.
Les circumstàncies del temps van fer que la partença d’aquesta comunitat fos un fet inevitable, comunitat que el poble estimava; van ser molts anys dedicats als més menuts. Concretament l’últim dia del
mes d’agost de 1.995 abandonaven Oliana.
L’Any 1994 eren cinc les monges a la nostra Vila, la
més coneguda era la M. Joana Villaverde, van ser
moltes generacions que van aprendre les primeres
paraules sota la seva tutela, va ser una religiosa molt
peculiar, des de molt jove va residir a Oliana més de
30 anys, cal recordar que, durant un temps va ocupar el càrrec de responsable de la comunitat.
Mirant i repassant una mica la història, veiem que el

Dr. Josep Caixal i Estradé, cofundador amb la Mare
Janer de l’institut de la Sgda. Família, va fundar a la
nostra Vila l’any 1.864, un col.legi, per aquest motiu
va enviar una religiosa de reconeguda solvència intel.lectual, Sor Maria Antònia Almató. La Mare Janer
(Fundadora), va acompanyar personalment la segona tramesa de religioses que s’afegien a aquesta
fundació. Van ser: Sor Vicenta Gallart i Sor Antònia
Ponsà.
De la nostra comunitat d’Oliana en va sortir una religiosa que durant anys va ocupar el càrrec de Mare
General de l’Ordre, es deia Rosa Botet.
Era l’any 1964 quan es va celebrar el centenari de
la fundació a la nostra Vila. El bisbe, Mons. Iglesias
Navarri, va presidir els actes religiosos. Ocasió que
es va aprofitar per dedicar un carrer a les religioses i beneir un nou camp d’esports, amb el nom de
«Camp d’Esports Centenari Sgda. Família».
Les monges: Maria-Neus Gené, Isabel Gil, Joana Villaverde, Camila Bengoechea, Mercè Marín, Àngels
Sesma, Àngels Segura, Mare Valèria i Mare Maria Riera són algunes que van ser entre nosaltres.
Des de 1.865 fins l’any 1.995 van ensenyar mecano-grafia, ensenyament primari, música, labors,
comptabilitat, etc.
Aquest escrit, tan sols, vol ser un humil recordatori
envers unes persones, les Germanes de la Sagrada
família, que un dia van passar pel nostre costat, formant generacions de persones i deixant una profunda petjada a la nostra Vila.
Bona Festa Major a tothom!
Escrit per: Marcel Ribera.

Antiga targeta de les monges d’Oliana.

HISTÒRIES D’OLIANA
A TRAVÉS DE LES POSTALS

Un dels mitjans de comunicació anys
endarrere, entre les famílies i amics,
eren les targetes postals.
El més curiós d’aquesta targeta postal,
amb data de 14 d’agost de 1932, és
l’adreça a la que va destinada: el Passeig de Gràcia de Barcelona.
L’escrivia la Conchita Monrabá,de cal
Fanget, a la seva amiga Maria Codina,
de cal Ribera, també d’Oliana.
Cal tenir present que un bon grup de
noies d’Oliana, davant la falta de feina
al poble, va anar a Barcelona a servir.
A Oliana es deia “anar a servir” enlloc
“d’anar a fer de minyona”.
Aquesta postal la vaig comprar al mercat de Sant Antoni de Barcelona.
Foto J.B: Oliana. Vista Parcial 2.
Colecció: Ventura Roca.

COL·LABORADORS

Ca

Tel: 973 470 560
M. 611 136 032

io

ton

n
l’A

***
AV. ALT URGELL 7
OLIANA
T. 973 470 016

c/ del Pedreguer 7, pol. ind. Figolers, Oliana
t/ 973 463 238 · 609 884 381

Avinguda del Solsonès, 16
25790 OLIANA (Lleida)

loteriaoliana@gmail.com
682 616 664

ANNA MONRABÀ
estilisme

Avda. Barcelona nº 4-6
Oliana
Telf: 973 470 763
annamonraba_@hotmail.com

IMMA ORTONOBES • Col·legiada 8215
Carrer Sant Cristòfol, 5. 25740 Ponts (Lleida)
Tel. 660 313 144

AMANIDES · PLATS COMBINATS
PIZZES · HAMBURGUESES

Av. Alt Urgell, 8
Tel. 973 470 750
lapelli@lapelli.cat

KIMU BAGS
Frederic Ribó 10, Peramola
@kimu_bags
kimubags.com

fe st a !
G a u d iu d e la
Visita'ns durant els dies de festa major
i rebràs un regal amb la teva compra
Promoció vàlida els dies de festa major 31-1-2 d'agost per a
compres superiors a 50 Euros ensenyant aquest anunci

AVINGUDA DE BARCELONA Nº38 . OLIANA

Plaça de la Reguereta, 3
T. 973 470 601 · 686 271 571
Oliana · 25790
info@centreveterinarilaseu.cat
www.centreveterinarilaseu.cat

Carrer Josep Escaler 27 · 25790 Oliana
Tel. 629 382 143
sastrets.oliana@gmail.com

ADOBS

HERBICIDES

LLAVORS

PINSOS

CEREALS

FARRATGES

DISSENY I FABRICACIÓ DE MOBLES A MIDA
TANCAMENTS EXTERIORS
DE PVC KÖMMERLING

Baixada de la font núm. 3, altell
cp. 25790 Oliana t. 973 470 565

Tel: 973 47 09 24

Josep Santaeulària Angrill
C/ Balmes 8, baixos Oliana . 973 470 643 / 629 871 847 . josep@ferrerdebassella.cat

Àngela Porcel Vilaró. Fisioterapeuta
· CENTRE DE REHABILITACIÓ
· ACUPUNTURA APLICADA AL DOLOR
· REHABILITACIÓ DEL SÒL PÈLVIC I
PREPARACIÓ AL PART
Avinguda del Solsonès, 39 baixos, Oliana | T. 973 470 777

Pol. Figolers, par.2 Oliana | t.f 973 470 856 m. 606 919 882

L'EQUIP DE CASER RESIDENCIAL CASTELL
D'OLIANA US DESITJA UNES BONES FESTES
EL QUE MÉS ENS IMPORTA és millorar la qualitat de vida dels
nostres residents, treballant en l´atenció centrada en la persona
Atenció geriàtrica - Atenció a persones amb demència - Atenció a
persones amb trastorn de conducta - Salut mental - Rehabilitació i
convalescència - Centre de dia - Servei d’ajuda a domicili

Ctra. Artesa de Segre-Adrall, km. 143.

Oliana (25790)

973 463030 caseresidencial.es

MOBLES - MATALASSOS
PLÀSTICS I PLANTES

MAGATZEM CENTRAL
Polígon de Figolers, núm. 3
Tel. i Fax 973 470 248
25790 OLIANA (Lleida)
MARCABARNA
Pavelló E. Parada 5017, 18,19
Tel. 93 556 26 31 Fax. 93 335 37 41
08040 BARCELONA

+ 34 686 86 96 03 / 973 47 07 10
info@campingoliana.com
Carretera C-14 -7-km 142 (25790)Oliana, Lleida
www.campingoliana.cat

av. guillem graell, 38 25700 LA SEU D’URGELL
t. 973 355 438 f. 973 355 439
odontologiapirineu@lleida.org

Av. Alt Urgell, 32 · Oliana · 605 83 74 80 ·

.

Fem comerç, fem poble, fem Festa Major!

.

FORMATGES CASTELL-LLEBRE

Masia la Penella
km. 147 C-14
25790 PERAMOLA (Lleida)
Tel. 973 470 463

Vols temps?
Av. de l’Alt Urgell, 20. Oliana
t. 639 617 772

NOVA PROMOCIÓ DE PISOS
A GUISSONA
OLIANA

abca1411constructora@gmail.com
Tel. 686 99 32 38
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T. 644 723 020

Voliac
voliana.cat

Llibres amb ànima
Packs regals per a nadons
Toppers personalitzats
Articles de regal i decoració en fusta i acrílic
... i moltes coses més!!

Entrevol
Retorn al sol
Memòria

Carrer del Molí, 41, 2n
08310 Argentona
Tlf 937561022

UNITS
Seguim cuidant
la vostra salut bucal
a Tàrrega!
C/ del Carme, 31 · 973 98 25 07 · 973 31 37 62

Bona Festa Major!

Poesia

olianaturisme

Oliana Camí del Pirineu

@oliana_turisme

Oliana Turisme

