US DESITGEM MOLT
BONA FESTA MAJOR

Un any més arriba l’agost i amb els seus
primers dies, la nostra Festa Major. És la
primera vegada que tinc l’honor de dirigir-vos unes lletres per aquestes dates
i m’omple de goig poder-ho fer.
Formem part d’una comunitat participativa i col·laboradora amb un llarg
recorregut en associacionisme. Aquest
fet he pogut comprovar-lo moltes vegades, però aquests primers dies de
mandat més que mai. L’ajuda i col·laboració que hem rebut per a organitzar
la Festa Major d’enguany ha estat imprescindible i encomiable, per part de
les associacions i entitats, però sobretot
per part del jovent que en forma part.
L’esperit col·lectiu ens fa millors a tots,
però quan són els més joves els que el
demostren tenim molta sort i un gran
tresor que cal cuidar i mantenir. Moltes
gràcies a tots!
La Festa Major és el reflex d’allò que
som com a poble, és per això que cal
que demostrem la nostra alegria i les
ganes de gresca, però també el respecte i l’educació que calen per a que tots
gaudim de la festa aquests dies.
Així que, els nostres carrers s’omplin
de gralles, tambors, gegants, correfocs, música i balls. I que grans i petits
passem una Bona Festa Major!

Salutació
Carme Lostao Otero
Alcaldessa d'Oliana

Dijous 1

Programa d'actes

18h

21h

22h

22h

Trobadeta de gegants i
capgrossos per a nens/es i joves
Lloc: Carrer Major

Sopar del Jovent i Festa
Lloc: Darrere el pavelló
Organitza: Oliana Jove

Divendres 2
11:30h
16h

Sopar de Festa Major
Lloc: Avinguda Barcelona
Organitza: Centre Olianès
Bateig de la bèstia de foc dels Voliaks
Lloc: Plaça 1 d'Octubre
Organitza: Voliaks d'Oliana

22:30h

Correfocs
Lloc: Plaça 1 d'Octubre
Organitza: Voliaks d'Oliana

23:30h
1:30h
03:30h

Processó i Missa de Festa Major
Lloc: Capella dels Àngels

Ball de Festa Major amb l'Orquestra Rosaleda
Lloc: Plaça de la Reguereta

Festa de l'escuma
Lloc: Plaça 1 d'Octubre
Col·labora: Bombers d'Oliana

Concert amb Contraband
Lloc: Plaça de la Reguereta

18h

Cercavila de l'Orinal
amb animació de la xaranga Aigua en gas
Lloc: Carrer Major
Organitza: Centre Olianès

19: 30h

Concert de Festa Major
amb l'Orquestra Rosaleda
Lloc: Plaça de la Reguereta

Cercavila fins al pavelló amb
els Grallers d'Oliana
Lloc: Plaça de la Reguereta

04h
A l'acabar

Dj KAOS
Lloc: Pavelló Francesc Betriu
Cercavila de l'alba

Dissabte 3

10: 30h

Presentació de l'equip alevins
Lloc: Camp de futbol
Organitza: CE Oliana

de 12 a 14h

Tobogan d'aigua infantil
(fins a 12 anys)
Lloc: Carrer Major

15: 30h

Concurs de botifarra
Lloc: Carrer Major
Organitza: Penya Barcelonista d'Oliana

de 16 a 18h

Tobogan d'aigua
		
(a partir de 13 anys)
Lloc: Carrer Major

18:30h

29a Trobada gegantera
Lloc: Plaça 1 d'octubre
Oganitza: Geganters i grallers d'Oliana

19: 15h

Entrega del mocador de les puntaires
a la geganta i cercavila a continuació
Lloc: Plaça 1 d'octubre

20: 30h
23h
1:30h
A l'acabar

Pregó de Festa Major
Lloc: Plaça 1 d'Octubre
Ball amb el Quartet The Gala
Lloc:Plaça de la Reguereta
Nit jove amb Band the Cool + DJ
Lloc: Pavelló Francesc Betriu
Cercavila de l'alba

Diumenge 4

10h

Trobada de puntaires
Lloc: Carrer Nou
Organitza: Puntaires d'Oliana

12h
13h
19h

Sardanes
Lloc: Plaça del Lledoner
Vermut popular
Lloc: Plaça del Lledoner
Pedalada Popular
Lloc: Plaça Mn. Albert Vives
Organitza: ACO

19:30h
19:4 5h
21:30h

Presentació de l'equip de futbol Oliana
Lloc: Camp de futbol
Partit de futbol de Festa Major
Lloc: Camp de futbol
Donem ritme a Oliana!
Actuació final dels tallers Batokatú
Lloc: Plaça de la Reguereta

22h

Havaneres
amb el grup A tota vela
Lloc: Plaça de la Reguereta

A tenir en compte aquests dies:
• Eviteu els cotxes aquests dies i gaudiu dels carrers
i places a peu.

Festa de l'escuma
• Portar ulleres de piscina, banyador i calçat tancat
antilliscant. Està prohibit portar xancletes.
• Els participants de 3 a 12 anys hauran d'anar
acompanyats d'un adult.

Tobogan d'aigua
• Us animem a portar els vostres inflables per lliscar.
• Els participants de 3 a 12 anys hauran d'anar
acompanyats d'un adult.
+info: http://www.ajuntamentoliana.cat

• El dissabte de Festa Major, el mercat setmanal es
traslladarà a l'Avinguda Barcelona a l'alçada de les
oficines de Taurus.
• Queda prohibit aparcar cotxes al carrer Major i
al Casc Antic durant tota la Festa Major. Es tallarà
l’accés a la plaça de la Reguereta i als seus voltants
durant tota la Festa Major.
• Queda prohibit aparcar cotxes als carrers per on
transcorre el Correfocs: plaça del Lledoner, carrer
Nou, carrer de la Torre, carrer Cavallers, Vall de Baix
i plaça de la Reguereta.
• Tots els actes són gratuïts. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar el programa d’actes. En cas
de pluja les activitats que així ho permetin, es realitzaran al pavelló.
• Eviteu les deixalles per terres i carrers, sobretot
vidres! Procureu no embrutar i no caldrà que algú
que també està de Festa major, netegi tant.
• Mireu de no molestar amb crits i soroll, els que ja
hagin anat a dormir. Mirem d’estar tots pendents
que tot vagi bé, la Festa és de tots!

Normes de seguretat pel
correfocs

Pels participants

• Portar roba de cotó mullada que cobreixi totes les
parts del cos.
• Protegir el cap amb un barret amb ales i un mocador de cotó al coll.
• Tenir cura de les orelles, tapant-les per disminuir
els sorolls.
• Portar calçat esportiu o de muntanya.
• Prohibit portar productes pirotècnics particulars i
demanar aigua als veïns.
• Seguir les indicacions dels mateixos Voliaks.

Pels veïns

• Cal retirar els vehicles dels carrers per on transcorre l’itinerari.
• Cal enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes durant els transcurs de l’acte.
• Baixar tots els portals metàl·lics o persianes.
• Tancar finestres i balcons.
• Protegir els vidres amb cartrons gruixuts.
• Prohibit tirar aigua als participants.
*En cas de patir cremades, cal adreçar-se immediatament als punts d’assistència sanitària facilitats per l’organització.

AMPA ceip Sant Jordi
Un curs més ha acabat i ja estem
de Festa Major. Volem aprofitar
per a informar-vos del què és
l’AMPA.
L’AMPA és l’oportunitat de poder
participar més a prop en el projecte educatiu que té l’escola.
A través de l’AMPA fem arribar
a l’escola aquelles inquietuds,
propostes, dubtes, reptes... que
podem tenir com a mares i pares i que al compartir-los podem
ajudar a fer més gran el projecte
educatiu dels nostres fills/es.
Amb l’AMPA fem realitat la coresponsabilitat que tots tenim perquè aquesta etapa dels nostres
fills/es sigui un èxit. Creiem que la
bona entesa entre l’AMPA i l’escola
és essencial per al bon desenvolupament del centre. Per això mantenim reunions periòdicament i
col·laborem econòmicament en
diversos projectes i activitats.
Entre d’altres coses, ens encarreguem d’organitzar les activitats
extraescolars, la festa de final de
curs, les acollides, vetllem per al

bon funcionament del menjador,
d’organitzar tallers, cursos i xerrades per a les famílies, …i un munt
de coses més!!!
Us animem a incorporar-vos a
l’engranatge de l’AMPA, perquè
com més siguem, més hi aconseguirem!

I ara només ens cal desitjar-vos
una BONA FESTA MAJOR i animar-vos a participar el curs vinent
del dia a dia de l’educació dels
nostres fills i filles.
MOLT BONA FESTA MAJOR
A TOTHOM.
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Per un Alt Urgell lliure
de violències masclistes
i LGBTIQfòbia

També és cosa meva!

Identificar que les violències sexuals són totes aquelles conductes que impliquin la vulneració, en
qualsevol forma, del dret a la llibertat, la intimitat i l’autonomia sexual de les persones, especialment
les dones i persones LGTBI: burles i comentaris amb intenció de menyspreu, paraules insinuants, mirades intimidatòries, insistència davant de negatives, invasió de l’espai personal, acorralaments,
persecucions, tocaments, magrejades, abraçades i petons no desitjats, intimidacions, amenaces,
atacs corporals, violacions bucals, vaginals o anals.

També és cosa meva!

Participar i gaudir de la festa i de l’oci i deixar gaudir
les altres persones perquè l’espai és de totes i tots.

També és cosa meva!

No justificar i rebutjar que les violències sexuals són
“coses que poden passar” i fer alguna cosa perquè
deixin de passar.

També és cosa meva!

Respectar amb empatia i responsabilitat que els interessos,
desitjos, decisions i límits de les altres persones són igual
d’importants que els meus.

Oprimir és la pitjor de les maneres de relacionar-nos.

Estiu, primer cap de setmana
d’Agost i ja tornem a tenir la Festa
Major d'Oliana aquí. I és ella la que
ens permet poder-vos adreçar 4 línies a la gent del nostre poble, amb
la que compartim hores, dies, activitats, projectes i il·lusions!
Enguany ha estat un any intens per
nosaltres, ja que, a part de les hores
i hores d'assaig i actuacions arreu
del territori, ens hem endinsat en un
projecte ludicoeducatiu, els Nimfs
dels Tambors. Un projecte que consisteix a endinsar els nens i nenes
d'Oliana i comarca al nostre món,
el de la percussió, mitjançant el joc
i amb valors com són el treball en
equip, el compromís i la disciplina.
N'estem molt contents perquè el
resultat ha sobrepassat de llarg les
nostres expectatives i això, només
ho podem agrair a tots els que han
confiat amb nosaltres però sobretot,
a ells, als Minairons i als Follets. Moltíssimes gràcies per fer-ho tant fàcil!
Ja fa temps que se'ns demana per
activa i passiva un taller per adults.
Doncs bé! Aquest any us portem un
taller on hem volgut barrejar tot el
poble, perquè facin soroll, per tocar
junts. Per conviure i compartir una
experiència al costat d'aquells que
ens importen. Al moment de fer

Batokatú

aquest escrit, ja som 100 persones
apuntades, i tenim instruments per
a tots! Que tremoli Oliana!
No ens volem oblidar tampoc de les
entitats que volen posar el seu gra
d'arena, sumant a poc a poc. Com
dèiem l'any passat, un poble ha de
vetllar per la gent i les entitats, i ens
encanta que Oliana sigui un poble
amb un teixit associatiu tan fort. S'ha
de cuidar, des de dins de les mateixes entitats i també, des de fora.
Com a entitat de persones, us volem
animar a participar d'aquest petit
gran poble i que, com a Olianesos de-

maneu a les entitats allò que us fa falta. De la mateixa manera que volem
demanar a les entitats que escoltin el
reclam dels Olianesos. Només així el
poble creix i seguirà creixent!
Per últim, volem acabar donant-vos
les més sinceres gràcies, gent d'Oliana,
per aguantar-nos durant tot l'any fent
soroll a hores intempestives i també
demanant-vos perdó per la nostra
vessant més crítica o, a vegades, reivindicativa. No és res més que estima
pel nostre poble i la nostra gent.

Bona Festa Major!

Voliaks d'O liana

Esteu apunt per la Festa Major
d’Oliana? Aquest any els Voliaks
venim carregats de sorpreses!
Però abans, volem destacar la
participació al 32è Aplec Internacional a Copenhaguen, una
forma de donar a conèixer la cultura i tradicions catalanes a altres
països. Allà vam oferir als danesos
una exhibició de foc i pólvora que
no els va deixar indiferents.
Un altre aspecte a remarcar és
la consolidació de la revetlla de
Sant Joan, el sopar popular va

ser tot un èxit gracies a la participació i assistència dels olianesos
i olianeses, amb la culminació de
l’encesa de la foguera amb l’esperada flama del Canigó.
Ara ens toca parlar de la Festa
Major perquè tenim moltes novetats i la primera és que la colla
convidada d’aquest any seran, els
nostres amics, els diables i diablesses l’ESPETEC d’Agramunt.
La segona novetat és el canvi de
recorregut, tornarem als nostres
orígens i baixarem pel Carrer

Major, seguint per la carretera i
girant a la Plaça de la Reguereta per acabar l’espectacle final a
l’Ajuntament.
Sense cap dubte l’acte més significatiu de la jornada serà la presentació de la bèstia de foc on us esperem a tots i totes a les 10 davant
de l’Ajuntament i des d’on anirem
a toc de tabal a la Plaça del Lladoner per començar el correfoc.

BONA FESTA MAJOR!
SALUT I FOC!

Bombers voluntaris d'O liana
El cos de Bombers Voluntaris de la
Generalitat acostuma a ser, malauradament, un col·lectiu desconegut
per la societat. I és per això que, aprofitant la nostra participació en el cartell de la Festa Major d’enguany, ens
agradaria explicar la nostra situació
i així poder apropar-nos una mica
més a vosaltres, a la gent del poble,
ja que oferim un servei que està a la
vostra disposició.
Com en d’altres departaments de la
Generalitat, les retallades ens han
afectat els últims anys. Hem passat
set anys sense noves convocatòries i
aquestes ens han portat una significativa disminució del personal operatiu al parc.
El fet de ser Bombers Voluntaris no
ens permet, ni molt menys, viure exclusivament d’això. Tots tenim altres
feines a jornada completa i molt del
nostre temps lliure, del temps per
poder estar amb les nostres famílies, compromisos, obligacions, etc.
el destinem a fer de bombers. A més
a més, la nostra feina no és quelcom
planificat: podem realitzar un servei
quan menys ens ho esperem i és per
aquest motiu que necessitem un
gran nombre de bombers disponibles per poder realitzar les sortides
adequadament.
Les situacions de cada un de nosal-

tres canvia, ja sigui la feina, el lloc de
residència, les jubilacions o la demanda de més dedicació i exigència
tant a les nostres altres feines com al
cos de Bombers.
Tot això, sumat a la falta de renovació
del personal, ens dificulta molt més
poder dur a terme les sortides i, com
a conseqüència, fan que el sistema
actual és col·lapsi i s’estanqui. La nostra gran sort és que la majoria de serveis que realitzem els fem als pobles
que tenim assignats: Oliana, Peramola, Basella, Ogern... És a dir, als “nostres pobles”, pobles que són familiars,
on trobem els nostres companys i

amics... I és això el que ens dóna força
per poder fer possible la nostra feina,
ja sigui una emergència o bé per fer
un servei per a la ciutadania.
Amb tot això, esperem poder apropar-nos una mica més a vosaltres, al
mateix moment que confiem en què
pugueu comprendre la nostra situació i valorar tot el nostre esforç.
Per últim, només ens queda desitjar-vos, en nom de tots els bombers
voluntaris d’Oliana, una molt bona
Festa Major!
Josep Vila Alsina
Cap de parc d’Oliana

Puntaires d'O liana
Aquest any celebrem la XXX Trobada de Puntaires.
Un dia dedicat a la mostra i al reconeixement de l’art
de la punta de coixí que reuneix a puntaires de diversos indrets i ajuda a mantenir viva aquesta tradició.
Les puntaires, com sempre, a l’ombreta del carrer
Nou, mostren la delicada labor que fan, entre patrons, fils, agulles, puntes i el característic so que
produeix el moviment dels boixets.

sió per aquest art. Us animem a venir i observar com
treballen les puntaires, amb la delicadesa, la paciència i la concentració que caracteritza aquesta labor.
En motiu de la celebració del 25è aniversari de l’Associació, aquesta Festa Major, la geganta Àngels
lluirà un mocador fet de punta de coixí que ha fet
l’Associació de Puntaires d’Oliana. Esperem que us
agradi! Puntes, boixets i soroll!

Durant tot el matí, el carrer Nou es converteix en un
“aparador” de persones que tenen en comú la pas-

L’Associació de Puntaires d’Oliana us desitja
una molt bona Festa Major!

Geganters i grallers d'O liana
Ara fa pràcticament tres anys, el 2016, un grup d’eixelebrats de la colla vam decidir d’agafar les regnes d’una entitat i tradició olianesa que, si bé no és la més antiga ni la
que més associats té, tant per any de fundació com per
nombre de persones que hi participen i pel seu passat històric és una de les més tradicionals i simbòliques de la vila.
Això comportava una gran responsabilitat i ens provocava
una mica de recança, però finalment vam fer el pas i vam
decidir d’encapçalar, renovar i revitalitzar la colla.
I d’això ja fa tres anys. El primer es va escaure que la colla en feia 25, i era també el 40è aniversari dels gegants
vells —l’Andreu i l’Àngels— i dels capgrossos. Oliana va
poder gaudir d’una de les cercaviles més multitudinàries,
amb colles vingudes de les 4 províncies i amb 67 figures
d’imatgeria diferents que van recórrer els carrers del poble. També vam participar en una trobada amb la majoria
dels gegants germans de l’Andreu i l’Àngels, els dels motlles de El Ingenio —taller històric d’imatgeria festiva de
Catalunya, fundat el 1838 a Barcelona. Com a colla, vam
restaurar tots els deu capgrossos, vam fer camises noves i
més resistents amb el logotip en color, vam comprar una
gralla dolça i un timbal nous, vam fer cursos de formació
musical gratuïts per a tothom i vam crear un ball de gegants propi per al Junset i la Flor: Rius Enamorats.
El segon any no volíem desaprofitar el moment de vida
i activitat de la colla, així que, a banda de crear el ball La
campaneria per als gegants vells, vam celebrar amb 20
gegants el 20è aniversari dels gegants joves —el Junset
i la Flor. Va ser una bona trobada en què els dos ballarins van estar acompanyats de la parella original dels Gegants de Catalunya: en Treball i na Cultura, i la presència
de nombres autoritats de la cultura i el folklore català. Hi
va haver, però, una absència destacada: l’Andreu i l’Àngels. Aquest any va ser el més internacional de la colla:
vam visitar Washington —dues setmanes en un festival
internacional, motiu de l’esmentada absència—, Perpinyà —en una trobada internacional de cultura catalana—

i Sardenya —arran de l’agermanament amb Oliena. Cal
destacar que per lluir més es va acabar de renovar la
indumentària, amb faixes brodades, mocadors i espardenyes d’espart. També es va seguir amb els cursos de
formació, es van comprar una segona gralla dolça i un
tambor de llautó tradicional i, com a gran canvi, es van
renovar els vestits dels capgrossos, fets per dones d’Oliana, i del Junset i de la Flor.
Aquest darrer any hem engegat un projecte de col·laboració amb el Col·legi Sant Jordi, pel qual els nens han
treballat amb la tradició gegantera durant tot el curs. El
projecte ha finalitzat amb l’estrena del capgròs de l’escola Mesclat i amb la creació d’un nou web amb material lúdic per als petits i joves. Esperem poder aconseguir
dessuadores per a la colla, per les quals batallem des de
l’any passat, i de ben segur que us sorprendreu amb el
nou aspecte de l’Andreu i l’Àngels. Els hem ben maquillat! Ah, i hem fet gravar els balls per un grup professional
per garantir que els puguem ballar sempre que vulguem.
En els darrers tres anys la colla ha rebut fins a 5 premis
o distincions diferents, entre les quals la de millor grup
folklòric de Catalunya del 2018. Malgrat aquest període
d’èxit, veureu, però, que enguany la cercavila serà poc
concorreguda, perquè ja fa anys que us diem que ens
quedem sense gent... Esperem que molts de vosaltres us
animeu a formar part d’aquest projecte que són els Geganters i Grallers d’Oliana! La junta actual farem un pas
al costat ben aviat, però ja tenim un grup nou de persones fresques per agafar novament les regnes d’aquesta
entitat tan sentida. Sumeu-vos-hi i veniu a gaudir de la
música i dels gegants dissabte 3 d’agost a la trobada i la
resta de l’any arreu de Catalunya; de ben segur que si ho
proveu un cop, no serà l’únic.
Vilatans d’Oliana, geganters, grallers i percussionistes i
tots aquells que ajudeu a fer aquesta tradició més gran:

MOLT BONA FESTA MAJOR!

Grup Excursionista d'O liana
El Grup Excursionista d'Oliana us desitja una Bona Festa Major!

JOAN PARUNELLA CANUT

Fem memòria

Aquest any hem anat a parlar amb aquells veïns que
han viscut tota la vida de pagès — l’Angelina de Cal
Cabó i el Joan de Cal Prat — perquè ens expliquin
com vivien els temps de Festa Major anys enrere. En
aquest text intentem reproduir el que ens han contat.
A casa vostra es feia de pagès. Com recordeu la
vida que s’hi feia?
— Jo sóc fill del Pla del Sàlzer, i aquí en aquesta casa
hi vaig venir a 10 anys just passat la guerra. El pare,
que era un home molt actiu, va veure que ens havia
de portar a col·legi, que aquí hi havia una escola molt
bona. Després vaig treballar de pagès tota la vida.
— No n’havia tocat mai cap de vaca fins que vaig
arribar aquí (a Cal Cabó) un cop m’hi vaig casar.
Després tota la vida vam pencar de fosc a fosc.
I què fèieu quan arribava la Festa Major, se seguia
treballant tant o es parava per fer festa?
— Se solia fer una junta de tres o quatre joves i feien
el seu plan de música; llogaven una orquestra bona,
bona; i feien un ball a una era molt gran que hi havia
a la carretera. Llavors ho preparaven molt bé: netejaven, posaven seients i asta hi feien un envelat amb
cintes per dalt. Mentrestant les coses ordinàries que
s’havien de continuar se seguien fent, però el treball
a fora o al públic no. Només es feien les coses que
no es podien deixar, cuidar el bestiar i tot això.
— La fèiem tan bé com podíem! Per la Festa Major
era el dia de la patrona d’Oliana i a més era el meu
Sant; em saludava i felicitava tot bitxo vivent. La

Festa Major la feien més dies o menys segons com
queia, però sobretot es feia missa i ball a la Plaça de
la Reguereta, que abans era molt diferent que ara,
amb eres i horts. Recordo que hi havia palcos dels
més rics- que total no res-, els demés es portaven la
cadira de casa.
Com recordeu que se celebrava en aquell temps?
— S’havia de pagar entrada; els que eren menors no
havien de pagar però el jovent sí. L’orquestra que
venia servia per la missa el dia de la patrona, després eren els mateixos músics els que tocaven al
ball. Algun any també feien concert davant de la
font. A més fèiem el dinar amb els parents i sempre
ho celebràvem amb la família, cap cosa forta, però
sí que es feia bé. Per la Festa Major s’anava molt
mudat, la cosa es feia molt decentment.
— Anàvem a fer una graciosa, ja veus!, a Cal Cafeter o
a Cal Manel, una mica a cada puesto. Al ball es feia
el ball del farolet i el ball de ram, però natres que
érem petites no ens agradava tant de ballar. De més
grans vam començar anar amb les amigues altres
llocs, cap a Ogern o Solsona; ja no ho recordo com
hi anàvem... suposo que bona cosa a peu per dreceres. També se’n feien de parelles al ball perquè
venia la gent de fora. Hi havia algú que volia ballar
amb tothom i al final de tant ballar es va quedar
amb un amb qui s’hi va casar. La gent vestia tan bé
com podien, mal que mal. Com que abans anàvem
aprendre de cosir, ens cosíem la roba i jo ho feia
molt bé. Jo mateixa m’agrada! Per dinar fèiem unes
bones amanides, canelons i un bon braç de gitano
ben farcit. Això sí que feia Festa Major!

Recordeu alguna anècdota o alguna cosa important?
— La canalla la deixaven entrar al ball, però si destorbaven gaire els cambrers potser els treien a cop de
drap, el drap d’eixugar les taules. Ens hi posàvem
com la pudor quan érem canalla, i ens donaven uns
cops de drap que ja teníem ganes d’escapar-nos
perquè era un drap ben gruixut que picava fort!
Sí que se’n feien de parelles al ball. Hi havia alguna
que volia ballar amb tothom i al final es va quedar
amb un amb qui s’hi va casar.
Ara que han passat els anys, què és el que ha canviat més, sobretot a pagès?
— Hi ha un canvi molt fort amb les idees que ens
havien encomanat els pares. Jo havia llaurat amb
matxos i mules i quan vaig poder vaig comprar un
tractor anglès molt bo, poder era dels primers que

va arribar aquí i encara el vaig fer servir fins ara...
Lo fill, lo Joan, va fer l’estudi a Solsona i va venir a
cuidar-se de totes les coses. Llavors teníem 7 o 8
vaques, i ara no sé com s’ho fa lo fill amb el disbarat
de feina que hi ha! Després, quan va arribar la fàbrica, poder ens vam quedar 4 o 5 cases seguint amb
la feina de pagès.
— Després de la guerra només ens en van quedar
dos o tres vaquetes i prou. La terra la vam fer anar
sempre igual i vam augmentar més les vaques.
Amb la màquina de munyir ja vam guanyar molt.
Vaig aprendre a comprar i vendre del meu pare i
amb això vam poder anar tirant endavant. Ospa, si
n’estaria ell de content de veure-ho! Ara que han
passat tants anys penso que si n’hem fet prou de
ruqueries!

Envelat de la Festa Major d'Oliana als anys 30. Foto d'autor desconegut. Col·lecció Ventura Roca

Fem memòria
VENTURA ROCA MARTÍ

Oliana, 1944.
Alumnes del col·legi de les monges de la Sagrada Família

Foto d'autor desconegut. Col·lecció Ventura Roca

FILA 1
1. Antònia Solanelles Regada (Cal Bixell), 2. Mercè Piqué Massana (Cal Palau), 3. Maria Bars Reig (La Torre),
4. Lola Clotet Tàpies (Cal Pajares), 5. Quima (Cal Colom del Pla), 6. Nati Fuster Solé (Cal Muixoné), 7. Maria
Tugues Torné (Cal Mariano), 8. Maria Puig Tugues (Cal Nenet), 9. Maria Reig Moliné (Cal Gravat), 10. Angelina
Camardons Solé (Cal Tomas), 11. Pilar Tàpies Solé (Cal Solà), 12. Núria Escaler Calva (Cal Escaler).
FILA 2
13. Maria Reig Boix ( Cal Carnisser), 14. Lourdes Reig (Altés), 15. Maria Vilaró Escolies ( Cal Ramonet),
16. Ramona Puig Roca ( Cal Vicens), 17. Florentina Estany Ribera ( Cal Roqué), 18. Madre Anunciación,
19. Lola Betriu Tàpies (Cal Cases), 20. Teresina Betriu Tàpies (Cal Cases), 21. Rosa Solé Trepat (Cal Giralt),
22. Rosario Estany Ribera (Cal Roqué).
FILA 3
23. Teresa Orrit Campà ( Cal Canó), 24. Àngela Balletbó Pallarés ( Cal Hospitaler), 25. Maria Bach Solé
(Cal Xaperon), 26. Mercè Betriu Coll (Cal Angol), 27. Guadalupe Codina Coll (Cal Teco), 28. Rosa Clotet Tàpies
(Cal Pajares), 29. Maria Camardons (Ca la Camila), 30. Lola Muntada Solà (Cal Mateu), 31. Maria Graell Reig
(Molí de l’Oliva), 32. Maria Marçol Codina (Ca la Cinta), 33. Maria Clotet Travesset (Del Molí).
FILA 4
34. Mercè Bach Pubill (Cal Polseguera), 35. Roser Regada Vilella (Cal Arturo), 36. Asunción Torrent Marquès
(Cal Torrent), 37. Maria Massana Solé (Cal Massana), 38. Carmen Betriu Tàpies (Cal Cases), 39. Roser Vilaró
Escolies ( Cal Ramonet), 40. Leonor Reig Boix ( Cal Carnisser), 41. Pilar Clotet Travesset (Del Molí),
42. Maria Potrony (De Guardiola), 43. Montserrat Ribera Pros ( Cal Xarrap), 44. Maria Vilaginés Vila
(Cal Pubill), 45. Ramona Orrit Campà (Cal Canó).

Consorci Segre Rialb
Benvolguts/des,
En aquests dies és Festa Major a Oliana, i com sempre ha sigut una festa de tots els olianencs i olianenques, popular, esperada i ben celebrada fins al
darrer moment. La tradició s’instal·la a la vostra vila i
us convida a retrobar-vos amb la família i els amics,
a la vegada que us apropa al patrimoni cultural, tradicional i festiu.
Les Festes Majors no són només moments de diversió i alegria, sinó que són moments que conviden
al foment de la construcció cívica d’uns pobles. Les
festes majors conserven un atribut social molt potent i que hem de saber valorar. S’hi aprecia treball
col·lectiu, unió, esforç, solidaritat, respecte, agraïment, generositat i participació. És per això, que és
motiu de satisfacció poder viure-les i veure-les en
aquesta perspectiva.
El Consorci Segre Rialb felicita i agraeix l’esforç de
totes les persones i les institucions implicades en
els preparatius de les Festes Majors, i us convida a
gaudir de totes les activitats, a preservar-la en els
anys i a fer d’aquests moments alguna cosa quelcom excepcional.

Bona Festa Major!
Antonio Reig i Torné
President del Consorci Segre Rialb

A pintar!

Aquesta Festa Major, penja
les teves fotos a les xarxes socials
amb les etiquetes
#FMOliana

#oliana

#camidelpirineu

Bona Festa Major!

Bar - Restaurant

Serveis de qualitat a preus competitius
a Oliana i Solsona

Els nostres serveis són:
Assessorament
● Fiscal
● Laboral
● Comptable
● Financer
● Jurídic

> Plans d’empresa
i de viabilitat
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LA

Tel: 973 470 783
M. 676 605 001

S
RA

A

C/ La Rasa, 2
25790 OLIANA

> Gestoria
> Assegurances
> Tramitació d’ajuts
> Gestió immobiliària

Contacta amb nosaltres:
Plaça Reguereta, 3 baixos
OLIANA
Tel. 973 47 01 77
montse@tegecom.com

C/ Dominics, 16 baixos
SOLSONA
Tel. 973 48 11 97
tegecom@tegecom.com

www.tegecom.com

Àrea de Bassella
Carretera C14 Km 134
Tel. 973 462 731
WWW.BASSELLA.COM

À rea de Bassella,
C arretera C 14 K m. 134

Tel. 973 4 62 731
W W W .BA SSELLA .C OM

Instal·lacions
T. Regada

Electricitat
Fontaneria
Climatització
Aire condicionat | Aerotèrmia | Biomassa
Gasoil | Solar | Gas
T. 973 470 796 · M. 650750789
toniregada.tr@gmail.com
OLIANA

Us
desitgem
Bona
Festa
Major

Us desitgem una
Bona Festa Major!
Oliana
Avinguda del Solsonès, 4 | 973 47 00 85
Montferrer
Polígon Industrial Montferrer, nau 27 | 973 924 111

Els nostres productes s’elaboren exclusivament amb llet procedent de les nostres ramaderies del Pirineu (Alt Urgell-Cerdanya).

De la llet més fresca,
els formatges més gustosos
i baixos en greix i sal...

!
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i
x
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JOSEP MA CASALS

OBRES EN GENERAL

C/ LA RASA, 30 25790 Oliana
Tel: 973 463 121 Mbl: 606 842 814
Email: josepmariacasalsescolies@hotmail.com
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IMMA ORTONOBES • Col·legiada 8215
1

Carrer Sant Cristòfol, 5. 25740 Ponts (Lleida)
Tel. 660 313 144
ortonobes@fisioterapeutes.org

LA PELLI

Us desitja Bona Festa Major!!!
amanides · plats combinats
pizzes · hamburgueses

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

TEL L
Neteja

S e r veis de n eteja
D omi c i li s Co mun it at de veïn s
O fic i ne s
Lo cals co mercials
etc.
M a. Te resa E steve Llavall

Tel. 650 93 48 67

tellneteja@gmail.com
Oliana

sitja
L’Esquitx us de
jor !
Bona Festa Ma

ACTIVITATS
TRX
BODYPUMP
SPINNING
BODYBALANCE
PILATES
IOGA
ZUMBA
K-1
JIU-JITSU
TELES ACROBÀTIQUES
...i més

Cursets de natació per
a nens tot l’any !!!
SERVEIS
ESTÈTICA
ENTRENAMENTS PERSONALS
DIETÈTICA
FISIOTERÀPIA

Av. Alt Urgell, 50
25790 OLIANA

Us desitja
Bona Festa Major!

www.centreveterinarilaseu.cat

Plaça de la Reguereta, 3
T. 973 47 06 01 · 686 27 15 71
Oliana · 25790
info@centreveterinarilaseu.cat
www.centreveterinarilaseu.cat

Carrer Josep Escaler, 27 · 25790 Oliana
Tel. 629382143
sastrets.oliana@gmail.com

Tel: 973 47 09 24

CASES
PERRUQUERS

Josep Santaeulària Angrill
C/ Balmes, 8 baixos Oliana . 973 47 06 43 / 629 871 847 . josep@ferrerdebassella.cat

P

Imma Vilella Prat (Agent 636978)
imma.vilella@agencia.axa-seguros.es

690 042 846
Pl.Reguereta, 3 Baixos, 25790, Oliana (Lleida).

liquidació total

Merceria
Productes artesans

Laura Mortés Ribera

Sant Cristòfol, 3 | Telèfon 973 46 11 68 | PONTS

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

NOVA PROMOCIÓ DE PISOS
A GUISSONA
OLIANA

abca1411constructora@gmail.com
Tel. 686 99 32 38

Arcadi Orrit
InverConsulting E.A.F
Empresa d’assessorament Financer | Registrada a la CNMV amb el no. 122

Contacte

arcadi.orrit@inverconsulting.com | inverconsulting.cat

Els millors equips
de so i il·luminació
+20.000w de so
+50 aparells d’il·luminació
Pirotècnia, Espectacles
Làsers Show, DJ’s
Els millors equipsFestes
de so i il·luminació
Majors, bodes,
+20.000w de so / +50aparells d’ il·luminació
sonoritzacions...
Pirotècnica/ Espectacles/ Làsers Show/ DJ’s
*Festes majors, bodes,
sonoritzacions...
Francesc
/ Tel. 628 803 277
www.djnuncarguense.com
Tel. 628803277 –Francesc-

Els millors equips de so i il·luminació
+20.000w de so / +50aparells d’ il·luminació
Pirotècnica/ Espectacles/ Làsers Show/ DJ’s
• Serveis a l’agricultura
la ramaderia
*Festes imajors,
bodes, sonoritzacions...
• Lloguer de naus ramaderes
www.djnuncarguense.com
• Arrendament de ﬁnques
agrícoles –FrancescTel. 628803277
• Venda de fems i purins

www.cal-llarguet.com
Nuncarga
Serveis a l’agricultura i la ramaderia
Lloguer de naus ramaderes
Arrendaments de finques agrícoles
Venda de fems i purins
www.cal-llarguet.com –Nuncarga-

Serveis a l’agricultura i la ramaderia
Lloguer de naus ramaderes
Arrendaments de finques agrícoles
Venda de fems i purins
www.cal-llarguet.com –Nuncarga-

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

FORMATGES CASTELL-LLEBRE

Els bombers voluntaris d’Oliana
us desitgen Bona Festa Major!

Control Central | 112
Parc Oliana | 973 470 080
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