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Olianesos i olianeses,
Com cada any, dies abans d’iniciar la nostra Festa Major, és
per mi un orgull poder adreçar-vos novament aquest escrit.
Enguany però, no puc fer-ho com voldria; dins d’un marc
nacional on tenim companys i companyes privats de llibertat o bé a l’exili, representants electes del poble català, ens
toca reivindicar uns drets que segurament, en ple segle XXI,
molts ens pensàvem que ja teníem consolidats. En aquest
sentit, encoratjar-vos a no deixar mai de reivindicar allò que
profundament creieu, amb el convenciment que qualsevol
pensament o idea, sempre des d’una vessant pacífica i democràtica, és totalment defensable, legítima, lícita i respectable.

Salutació
Miquel Sala Muntada
Alcalde d’Oliana

Un altre dels fets destacats d’aquest any ha estat l’oficialització de l’agermanament amb el poble sard d’Oliena, el passat mes de maig. Durant aquells dies de convivència, el que
més em va sorprendre va ser la implicació de tots ells per no
deixar perdre les tradicions i la cultura que els identifica com
a poble. En el món globalitzat en què vivim, són precisament
la nostra llengua i tradicions les que han de donar sentit a la
singularitat de cada poble. Cuidem aquest patrimoni i respectem-lo: fem-nos-en dignes!
Pel que fa referència a la Festa Major, aquesta edició començarà amb els actes dedicats a la Mare de Déu dels
Àngels, patrona d’Oliana. En aquest sentit, vull mostrar un
especial agraïment a totes aquelles persones que feu possible el teixit associatiu olianès: les associacions que han
col·laborat en bastir el programa d’enguany i, molt especialment, als Voliaks que, després d’un temps de reorganització
interna, tornaran a fer foc per fer-nos gaudir d’un espectacle
pirotècnic diferent. Des d’aquestes modestes línies, us demano que fem tot el possible perquè aquestes arrels culturals que ens identifiquen com a poble no quedin en l’oblit i
que per molts anys poguem oferir la nostra manera de ser
i fer arreu del món. Un clar exemple en són els nostres Geganters i Grallers que han esdevingut protagonistes a l’Smithsonian Folklife Festival, celebrat a Washington aquest mes
passat. Aquest festival ha estat una oportunitat única per
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mostrar al món la cultura i les tradicions catalanes, privilegi que han pogut gaudir, entre altres, els nostres estimats
Andreu i l’Àngels.
Sense més preàmbuls, en nom meu, de tots els regidors i
treballadors de l’ajuntament, us desitgem que tingueu una
molt bona Festa Major!

Llibertat presos polítics!
Visca Oliana i visca Catalunya!
Festa Major 2018

Programa d’actes
Dimecres 1 d’agost
22h

300 dia & nit
Concert d’alumnes i ex-alumnes
de l’EMMO
Lloc: Placeta darrere el pavelló
Organitza: EMMO

Dijous 2 d’agost
11:30h

Solemne processó d’acompanyament des
de la capella dels Àngels fins a l’església
parroquial de Sant Andreu.
Amb l’acompanyament de l’Agrupació
Musical Nostra Senyora dels Àngels

12h

Solemne Eucaristia en honor a la Mare de
Déu, sota l’advocació dels Àngels.
Amb la participació de
la Coral Sant Andreu
Lloc: Església parroquial de Sant Andreu
Finalitzada l’eucaristia, retorn de la
imatge a la capella dels Àngels

18:30h

Taller de Voliaks
per nens i nenes de 3 a 12 anys
Lloc: Pati de l’escola
Organitza: Voliaks d’Oliana

Divendres 3 d’agost
11h - 13h

Tobogan d’aigua infantil
fins a 12 anys
Lloc: Carrer Major

17h - 19h

Tobogan d’aigua
a partir de 12 anys
Lloc: Carrer Major

21h

Sopar popular | 12€
Lloc: Davant de l’Ajuntament
Venda de tiquets a l’oficina de turisme*

21:30h

Sopar de jovent | 12€
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Oliana Jove
Venda de tiquets a l’oficina de turisme*

23h

Concert de Festa Major amb l’orquestra
Nova Saturno
Lloc: Plaça de la Reguereta

Concert de Santi Carulla de Los Mustang
i la seva banda
Lloc: Davant de l’Ajuntament
A l'acabar, cercavila amb Batxaranga fins
al pavelló

23h

01h

20h

Lluït ball de Festa Major amb l’orquestra
Nova Saturno
Lloc: Plaça de la Reguereta

Festa Jove amb
Miquel del Roig
La Banda del Coche Rojo
Festa fins que surti el sol amb Discomunio FL
Lloc: Zona esportiva

Dissabte 4 d’agost

11h

Partit de futbol benjamins
CE Oliana - CE Organyà
Partit de futbol alevins
CE Oliana - CE Coll de Nargó
Lloc: Camp de futbol d'Oliana

12h

Festa de l’escuma
Lloc: Davant de l’Ajuntament

15:30h

Concurs de Botifarra
Lloc: Pati de l’escola
Organitza: Penya Bercelonista d’Oliana

18h

28a Trobada Gegantera | 20è aniversari
de la Flor i el Junset
Lloc: Plaça de la Reguereta

19h

Diumenge 5 d’agost

20:30h

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

Cercavila
Lloc: Carrers de la vila
Organitza: Geganters i grallers d’Oliana
Pregó de Festa Major
Lloc: Balcó de l’Ajuntament

23h

Correfocs
Lloc: Casc antic
Organitza: Voliaks d’Oliana
Col·labora: Diables Alt Urgell i Centre Olianès

00h

10h
10h

Trobada de col·leccionistes
de plaques de cava
Lloc: Plaça del Lledoner
Organitza: Jordi Torruella

13h

Ball amb el grup Stress Band
Lloc: Plaça de la Reguereta

Vermut Popular
Lloc: Plaça del Lledoner
Col·labora: Veïns del Cap del Poble

02h

19h

Concert amb el grup Banda Neon
i la millor música dels 80, 90 i 00
Lloc: Pavelló Francesc Betriu
A l’acabar, cercavila de l’alba
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XVI Pedalada Popular
Lloc: Plaça Mn. Albert Vives
Organitza: ACO

19h

Sardanes amb la cobla Punt Cat
Lloc: Plaça de la Reguereta

19:30h

Presentació de l’equip de futbol d’Oliana
Partit amistós CE Oliana - CE Organyà
Lloc: Camp de futbol d’Oliana
Organitza: CE Oliana

22h

Cantada d’havaneres amb el grup Boira
Lloc: Plaça de la Reguereta
*Amb el suport de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs

Festa Major 2018

Notes
d’ organització
– El sorteig de les llotges es realitzarà el dilluns 30 de
juliol, a les 11:30h a l’Ajuntament.
– 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 els
dies en que aquesta estigui afectada per les activitats
del programa.
– 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.
– Recordem a tots els olianesos i olianeses que l’Ajuntament disposa d’un servei de Whatsapp, que funciona al llarg de tot l’any, i a través del qual informem de
les activitats que es realitzen a Oliana.
Durant els dies de la Festa Major informarem dels
possibles canvis en els actes. Si encara no disposeu
d’aquest servei, us podeu donar d’alta omplint el formulari que trobareu al web
www.ajuntamentoliana.cat
– 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.
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Festa de l'escuma RECOMANACIONS

– Portar ulleres de piscina i banyador.

Tobogan d'aigua

RECOMANACIONS
– Us animem a portar els vostres inflables per lliscar.
+info: http://www.ajuntamentoliana.cat/noticies/normativa-festa-major

Penja la senyera al balcó

Si no en teniu, del 24 al 28 de juliol podeu recollir la
vostra senyera a l’Oficina de Turisme (fins exhaurir
existències).

Venda de tiquets

Els tiquets pel sopar popular de divendres es poden
comprar a l’oficina de turisme (de dimarts a dissabte,
de 9:30h a 13:30h i de 16h a 19h) fins el 31 de juliol.
La reserva de taules per a grups caldrà fer-la abans
del 28 de juliol. Preu: 12€
Els tiquets del sopar de jovent es poden comprar a
l'oficina de turisme fins dimecres 1 d'agost. Preu: 12€

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 veins
¨ afectats pel recorregut

― 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 immedia-

tament als punts d’assistència sanitària facilitats per
l’organització.
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Si veus o vius
una agressió,

ACTUA!

Bromes masclistes
Gelosia
Humiliacions
Tocaments
Assetjament
Control

només
SÍ és SÍ

A l’Alt Urgell: festes lliures
de masclisme i
VOLEM
LGBTIQfòbia

Consorci
Segre Rialb
Benvolguts/des,
La Festa Major d’Oliana ja és aquí i com
sempre ha sigut una festa de tots els vilatans, popular i ben celebrada fins al
darrer moment. Dies on l’alegria i la tradició s’instal·len a la vostra vila i que us
conviden a retrobar-vos amb la família i
els amics. Tradicions que són un element
essencial del sentir popular i que s’identifiquen amb el conjunt del seu patrimoni
cultural i històric.
Des d’aquestes línies, vull fer una crida a
tots els vilatans d’Oliana i del territori més
pròxim a participar en els actes organitzats amb motiu de la Festa Major i a agrair
els esforços i l’esmera als organitzadors,
des del convenciment que la convivència
fa poble i territori, i la festa, cívica, fa ciutadania. Les Festes Majors, en aquests
dies, també signifiquen l’expressió d’una
de les constants 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.
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El Consorci Segre Rialb està i vol continuar
estant al costat de les nostres tradicions,
i procurar la conservació del nostre llegat
històric. Per tant, com a president us convido a gaudir de totes les activitats de la
Festa Major, a preservar-la en els anys i a
fer d’aquests moments quelcom especial.

Bona Festa Major a tothom!
Antonio Reig i Torné
President del Consorci Segre Rialb
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Una colla
ben internacional
Benvolguts olianesos i olianeses, els geganters d’Oliana us saludem novament
amb motiu de la Festa Major. Enguany,
us volem presentar el projecte Oliana: 20
anys gegants, arran del 20è aniversari
dels gegants joves: el Junset i la Flor. La
novetat serà que els veureu una mica canviats, ja que estrenaran vestits nous tots
dos! Però no seran els únics que faran
molta més patxoca; els capgrossos, que
ja vam restaurar l’any passat, també vestiran indumentària nova, confeccionada pel
col·lectiu de dones d’Oliana que també va
remodelar els vestits de l’Andreu i l’Àngels.
Tot això ha estat possible, altre cop, gràcies
al finançament íntegre de Taurus Group.
Gegants i capgrossos no seran els únics
que aquest any estrenen indumentària: els
geganters hem estrenat noves camises,
gràcies a la Diputació de Lleida, i faixes, i
amb vista a la tardor, amb l’arribada de la
fresca, podrem lluir unes bones dessuadores gràcies a l’Obra Social de La Caixa.
També hem fet cursos de formació per
poder fer un paper millor de cara a tots
vosaltres, que han estat possibles gràcies
a l’Institut per al Desenvolupament de
l’Alt Pirineu i Aran, l’Agrupació de Colles
Geganteres de Catalunya i l’Oficina Jove
de l’Alt Urgell. És per això que us animem
a venir a la nostra XXVIII trobada el dissabte 4 d’agost a la tarda, però també
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Grup de geganters
i grallers d’Oliana
perquè, per primera vegada, els gegants
de Catalunya, els que ens representen a
tots, visitaran per primera vegada la vila
d’Oliana. Per poder fer possible aquesta
trobada, que en part es pot dur a terme
gràcies al finançament de l’Ajuntament
d’Oliana, hem fet i farem diverses sortides durant l’any visitant altres pobles de
Catalunya, per la qual cosa us animem a
apuntar-vos a la colla i a venir a gaudir de
la festa i de les sortides amb nosaltres.
Volem que Oliana s’impliqui amb els geganters i hi participi com més gent millor,
per la qual cosa hem iniciat una col·labo-

ració amb els centres educatius del poble
per fer activitats culturals i aprenentatges
conjuntament de manera puntual.
A banda d’aquestes trobades d’intercanvi
amb altres colles, també fem altres sortides, durant l’any. Per exemple, aquest any
hem anat a la prova del Mundial de F1 que
es disputava a Montmeló, a la Tamborinada al Parc de la Ciutadella o a la Ciutat
Gegantera a Sant Climent de Llobregat,
i presentarem la nostra candidatura al II
Concurs Nacional de Balls de Gegants. A
més a més, podem dir amb bastanta seguretat que serem la colla més internacional de totes, aquest 2018, i els nostres
viatges a l’Smithsonian Folklife Festival
de Washington, a la 2a Diada d’Adifolk a
Perpinyà i al poble sard d’Oliena, a Itàlia,
ho corroboren.
I és que no hi ha res com fer música i ballar amb els gegants, ballar lliures i divertint-se per distreure’s de la rutina del dia
a dia.

Per això, volem aprofitar
l’avinentesa per fer memòria
de tota aquella gent privada
de llibertat injustament
i per desitjar-vos una
MOLT BONA FESTA MAJOR!

Moto Club Segre
L’organització de l’Oliana Off Road volem
aprofitar l’avinentesa per convidar-vos a
la setena edició de la carrera, que es celebrarà els dies 10 i 11 de novembre.
Des de 2011, la secció d’Oliana del Moto
Club Segre, vam decidir retornar la tradició
endurera al centre de la nostra vila amb
la celebració anual de la carrera d’enduro Oliana Off Road, un esdeveniment que
vol atreure al poble amants del bosc i de
les dues rodes, ajudant així a que Oliana
segueixi sent un referent pels endureros,
i potenciant l’espectacular naturalesa que
ens envolta.
©Marc Marrero · Oliana Offroad www.enduroliana.com

©Marc Marrero · Oliana Offroad www.enduroliana.com
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Aprofitem aquesta oportunitat per donar les gràcies a tots els voluntaris que
fan possible la realització de l’Oliana Off
Road. De la mateixa manera que també
ho volem fer a tots els col·laboradors, patrocinadors i propietaris dels terrenys per
on passa el recorregut. Dir-vos que sense tots vosaltres, no seria possible que
aquesta carrera es realitzés, i molt menys,
que any rere any segueixi creixent i fentse més reconeguda en el món de l’enduro.

Només ens queda desitjar-vos
una MOLT BONA FESTA MAJOR,
us esperem a tots
a l’Oliana Off Road! Gaaas!!
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Oliana Jove

Avui parlem d’orinals... Quines coses, oi?
Podríeu pensar que els orinals no tenen
cap interés... Però..! Sabíeu que aquest
objecte ha tingut una funció importantíssima durant molt temps?
Els nostres avis ja l’utilitzaven i encara
l’estem fent servir ara. És el fil conductor
entre generacions que ens intenta explicar de la forma més entenedora possible
els canvis de la societat pròpia. Tothom
sap què és i quina funció desenvolupa.
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I és que aquest és un dels motius, potser,
perquè l’orinal ha sigut un símbol d’identitat que uneix al poble d’Oliana. “Quina
gran troballa!”, pensareu irònicament. Ara
bé, creiem que aquest invent possibilita la
reflexió, ja sigui per alleujar els esfínters,
però s’ha de reconèixer que és l’útil més
útil de tots els temps i no s’ha d’adorar per
la seva estètica o pel que s’hi aboca dins,
sinó per haver mantingut viva la memòria
dels nostres fons.

Nosaltres som Oliana Jove i ens agradaria
aportar el nostre granet de sorra per tornar a unir el que no s’hauria d’haver desunit mai.

Amb l’esperit de l’orinal al
nostre cor, donem per iniciada
aquesta Festa Major!

Caracteritzats per donar a conèixer el patrimoni natural que ens envolta, el Grup
Excursionista d’Oliana segueix realitzant
mensualment sortides arreu del territori,
on la natura i l’esport conviuen en harmonia, destacant aquest any l’excursió que
es va fer al Pic de l’Orri amb raquetes de
neu, l’excursió a Prat de Cadí, i també la
que es durà a terme a Aubenç el proper
mes d’Octubre.
Aquest any hem iniciat una nova activitat
pensada per a petits i grans: la caminada
d’orientació. Realitzada el passat mes de
juny pels carrers i voltants de la vila. Consistia en trobar unes balises, mitjançant
l’ajut d’un plànol.
La excursió a Cambrils i la cursa dels Nassos segueixen tenint un paper rellevant
dins el marc de la nostra activitat, i no
deixem de banda la cultura, on aquest any
en Manel Figuera va presentar-nos el seu
llibre “A través dels Andes Bolivians.”
Des del grup excursionista volem agrair
la feina que fan tots els guies del grup per
poder dur a terme les excursions, i a tota
la gent que habitualment col·labora amb
l’entitat. Sense vosaltres no seria possible!

Animar-vos a seguir descobrint
la muntanya i desitjar-vos
molt bona Festa Major!
Festa Major 2018

Grup excursionista
d’Oliana

Voliaks d’Oliana
Des de l’Associació
els Voliaks d’Oliana volem
desitjar-vos una bona
Festa Major 2018!
Ja són més de 20 anys d’experiència com
a colla de diables, en els inicis amb el nom
de Forces Diabòliques d’Oliana i posteriorment, com a Voliaks.
En tots aquests anys han estat diversos
els presidents i membres de la Junta
als quals agraïm tota la seva dedicació.
Malauradament, totes les associacions
culturals viuen els seus alts i baixos, i el
passat 2017 no vàrem poder portar a terme el nostre apreciat correfocs de Festa
Major i per aquest motiu demanem disculpes per aquest succés.
Però de seguida ens vàrem posar a treballar, primer constituint una nova Junta,
la qual està motivada, compromesa amb
l’entitat i treballa per la seva difusió. Hem
anat participant en diferents actes en
aquest últim any: fent taller infantil per Tot
Sants, participant en la Primera Trobada
provincial de Diables celebrada a Agramunt, i finalment, organitzant la revetlla
de Sant Joan, que vàrem voler recuperar
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la tradició de fer la foguera. Esperem que
pel proper any poguem fer moltes activitats més!
Aquest any volíem que el correfocs fos
especial, per aquest motiu hem convidat
la colla de diables de l’Alt Urgell, que des
de la Seu ens acompanyaran en aquesta
nit de foc i espectacle.

Desitgem que aquest 2018
vingueu a gaudir del nostre
correfocs!

BatoKatú
Ja tornem a tenir l’estiu aquí i amb ell, la
caloreta i l’olor de la nostra Festa Major!
BatoKatú des dels seus inicis s’ha implicat
per a que la FM d’Oliana sigui un Festa Major de referència a la comarca.
Aviat farà un any de la celebració del nostre
7è Aniversari amb el que vam organitzar el
#SONSET, un dia que ja s’ha fet un nom en
el món de la percussió i sobretot amb el
que vam aconseguir una gran implicació
de tot el nostre poble.
Des d’aquesta pàgina us volem dir: Moltes
gràcies a tots els que us vau implicar en
el dia, en la organització, en la gestió; A la
Coral de Sant Andreu i a tots els alumnes
i exalummes de l’EMMO per la paciència
amb nosaltres i la professionalitat que
implicava el projecte. A tots i cada un dels
establiments i empreses d’Oliana que vau
confiar amb nosaltres i com no, a totes
aquelles persones que ens van ajudar a
aconseguir un exitàs a la plataforma del
Verkami. Finalment, a tots els olianesos
que vau sortir de casa el 2 de Setembre i
vau fer sentir els nostres convidats com
uns habitants més d’Oliana per un dia.
MOLTÍSSIMES GRÀCIES.

#SONSET (aprox. 12.000€). No vam tenir
sort i per a nosaltres el Divendres, partint
de zero, ens va sortir deficitari però, vam
quedar satisfets i ens vam alegrar molt de
poder tornar a veure la plaça del Pavelló
plena de gent amb ganes de Festa Major,
de les Festes Majors de tota la vida i que no
ens agrada, ni volem que es perdin.

creiem que està en perill i cal cuidar-lo tant
des de dins de les mateixes entitats com
des de fora. Sinó, amb els anys, només ens
quedaran aquestes línies com a record.

L’any passat se’ns va proposar el “Divendres de Festa Major” com a oportunitat
per tal de fer una mica de coixí i cobrir un
xic, el gran pressupost del que constava el

Com a entitat implicada en el poble d’Oliana, aprofitem aquestes línies per reivindicar
la necessitat de cuidar el teixit associatiu
del nostre poble. Un teixit molt ric però que

Des de BatoKatú,
només ens queda desitjar-vos
una Bona Festa Major!
Festa Major 2018
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Si un país és el que són els seus pobles
i ciutats, un poble és el que són els seus
veïns i entitats.

Puntaires d’Oliana

Enguany celebrarem la 29a trobada de puntaires a Oliana on, un
any més, les diverses agrupacions de puntaires d’arreu del territori tornaran a ocupar el llarg del carrer Nou per reviure l’art de
treballar les puntes de coixí i mostrar als visitants la delicadesa
del treball artesanal realitzat amb paciència i passió.
Us hi esperem!

Bona Festa Major!
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CE Oliana
Aquesta temporada 2018/2019 comença
molt il·lusionant, l’equip amateur està format pràcticament per jugadors de la nostra vila, l’objectiu que s’ha marcat l’equip
és quedar dels tres primers i si és possible aconseguir l’ascens de categoria, per
tant necessitarem animar més que mai a
l’equip. Veniu al camp a gaudir i animar
l’equip, i si teniu simpatia per l’Oliana feuvos socis.
També podrem gaudir els dissabtes al
matí amb els equips aleví i benjamí.

El CE OLIANA us desitja molt
bona Festa Major 2018!
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Penya barcelonista
d’Oliana
Ens plau comunicar-vos que en transcurs
de l’any 2018 hem aconseguit la inscripció rècord de penyistes. En total som 237,
una de les penyes amb un major nombre
d’inscrits de la Federació de Ponent Nord.
No cal dir-vos, que si encara no en formeu part, ens podeu enviar un email a
la següent adreça: pbarcelonistaoliana@
gmail.com i ens posarem en contacte per
tal de formalitzar la vostra inscripció com
a soci.
En el marc dels actes solidaris que organitzen les penyes del FCB , aquest any la
nostra penya, mitjançant la col·laboració
de l’AMPA de l’escola d’Oliana ha donat
unes ajudes al menjador per a nens de famílies amb dificultats econòmiques.
Com cada any, estem preparant el concurs de botifarra de la Festa Major. Aquest
any ja us podem avançar, entre altres novetats, que la parella guanyadora del concurs rebrà de premi dos pernils serrans
i la parella finalista dos espatlles, a més
dels corresponents trofeus. La resta de
participants també rebran un obsequi. Us
animen a participar.
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Tal com ja us hem comentat en altres
ocasions, per la nostra part pretenem fer
una penya participativa amb les activitats d’Oliana, oberta a tothom i que tots
els penyistes puguem gaudir de les seves
avantatges amb igualtat de condicions.

Bona Festa Major!

Banc d’d'aliments
aliments
d’Oliana
El passat mes de desembre aprofitant el Gran Recapte d’Aliments, en el qual cada any col·laboren els alumnes de l’INS Aubenç, es va posar en marxa a Oliana un magatzem d’aliments per
abastir les famílies del poble i rodalies que més ho necessiten.
Des de llavors, aquest projecte està tirant endavant amb l’ajuda
de voluntaris, de l’Ajuntament i els Serveis Socials, evitant així
que les famílies s’hagin de desplaçar fora del poble per recollir
els aliments.
Oliana és un poble molt solidari, i amb la recollida del passat
mes de desembre es van recollir més de 1000 quilos de menjar
i productes bàsics que, tot i ser molts per un poble tant petit, no
permeten cobrir les necessitats de tot l’any. És per aquest motiu que, aprofitant aquestes dates, us animem a fer les vostres
aportacions per a que tots els vilatans poguem gaudir de la Festa
Major d'Oliana.
En aquests moments al magatzem d’Oliana hi falta:
― LLET
― GALETES
― LLEGUMS SECS (cigrons, llenties i mongetes)
― SALSA DE TOMÀQUET
― ARRÒS
― BROU (de peix o vegetal)
― PAPER WC
Tots aquells que volgueu fer donatius, podeu deixar-ho a l’oficina
de turisme en l’horari habitual d’obertura.
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Gràcies per la vostra solidaritat!
Bona Festa Major!
Festa Major 2018

Fent
,
memoria
L’últim
barquer

Marcel
Ribera

Vicepresident de l’Associació
OLIANA, ART, HISTÒRIA I CULTURA

En altres temps, per creuar els rius hi
havien barques rudimentàries que passaven persones d’una banda de riu a l’altra, posteriorment amb la construcció de
ponts i palanques, les barques van caure
en desús. En aquesta ocasió l’escrit de la
festa major el vull dedicar als barquers
d’abans i en especial a l’últim barquer,
molt conegut a la nostra Vila, el Sr. Joan
Caubet Cases que malauradament fa uns
anys que ens va deixar.

L’esmentat Joan Caubet, en èpoques pretèrites, el podiem veure amb la seva barca
al pantà d’Oliana, cobrint el trajecte de la
banda de Bàstigues amb la carretera de
Lleida-Seu d’Urgell; aquest tros del pantà se’l coneixia amb els ulls clucs, havia
passat moltes persones d’un punt a l’altre. Estimava molt aquest lloc, pensem
que en Joan quan tenia entre 14 i 15 anys
va fer la primera comunió a l’església de
Santa Eulàlia de les Anoves. En l’esmentada església va fer-hi «d’escolà major»
durant 16 anys en Joan Caubet i Serra,
pare del nostre protagonista. Va ser l’última persona que va exercir aquest càrrec
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aquí. Vora l’església hi havia la rectoria, que en alguna època va servir com a
col·legi. En temps pretèrits es podia veure cal Tonillo. També ja formen part de la
història, un petit conjunt de tres o quatre
cases construïdes sobre un turonet, el lloc
s’anomenava El Castell. Durant l’època
més esplendorosa, en aquells coberts s’hi
havia fet ball al compàs de la música que
tocava el Consel, fill d’Ogern, el Pepito de
Cal Baster o el Jaume de la Rossa d’Oliana. Altres vegades, s’havia ballat amb la
música d’una vella gramola, llavors era tot
un luxe. Ara, en aquest lloc anomenat El
Castell, tan sols hi ha silenci.

Continuem amb el nostre barquer, aquest
durant 11 anys va desenvolupar la tasca
de transportar persones i en altres ocasions animals. Recordem però, que a Bàstigues hi havia un barquer que va venir de
fora de la nostra comarca, ell va ser qui va
portar aquest mitjà de transport, després
d’un temps aquesta barca la va comprar
en Joan Caubet. El barquer del pantà em
va recordar en una entrevista que li vaig fer
fa uns anys que, entre altres viatgers també havia ajudat a passar el pantà a monges
i capellans, especialment quan se celebrava algun aplec a les petites esglésies que
hi ha, com per exemple Santa Eulàlia de les
Anoves o Sant Gili. Entre altres religiosos
que van utilitzar aquest mitjà fluvial puc
esmentar a Mossèn Joaquim Borrell que,
provist del calze i altres objectes de culte, anava a les diferents esglesioles a dir
missa quan era el jorn del patró o patrona,
en aquests casos anava acompanyat quasi
sempre d’un escolanet.
En ocasions quan en Joan venia carregat
amb la barca de la banda de la carretera,
la seva senyora amb el ruc anava a esperar-lo per carregar els estris a l’animal i
tornar cap a casa. Durant l’entrevista, en
Joan em comenta una curiositat que ens
mostra l’afecte dels animals envers nosaltres: s’havia donat el cas que el nostre
barquer havia passat amb la barca a l’altra
banda del pantà, el gos s’havia quedat a
Bàstigues però després de baixar a comprar a Oliana i tornar al punt del pantà on
havia deixat la barca, hi trobava el gos
esperant-lo, l’animaló havia travessat el
pantà nedant per reunir-se amb ell.
Posteriorment de fer aquesta entrevista a
l’últim barquer del pantà, vaig parlar amb
la Sra. Maria Farràs, la qual em va comentar que en una ocasió, havia anat a l’aplec
de Sant Gili. Aquesta senyora més d’una
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vegada havia comentat que si algun dia
anava a l’altra banda del pantà, no passaria mai en barca, doncs tenia molta por
d’enfonsar-se. Quan va arribar el jorn de
l’esmentat aplec, la nostra protagonista va
anar-hi a peu, però a l’acabar la festa a mitja tarda es va trobar tan cansada que, tot
i tenir molta por, va parlar amb el Sr. Joan
Caubet perquè la passés a l’altra banda del
pantà juntament amb la resta de la família. El barquer així ho va fer. Un cop a l’altra
banda on hi havia la carretera, si era l’hora
de passar l’Alzina Graells o el cotxe de línia
(com es deia vulgarment), es feia un senyal
i parava, la Sra. Maria així ho va fer, arribant
a Oliana en aquest transport públic.
En Joan Caubet i Cases va ser durant un
grapat d’anys la baula que va unir les cases escampades de l’altra banda del pantà
amb la carretera general que anava a diferents pobles i ciutats. Aleshores el nostre
protagonista sense adonar-se’n, estava
humilment escrivint una pàgina amb majúscules de la història d’un petit lloc de
Catalunya, en aquest cas del pantà d’Olia-

na juntament amb les cases de la rodalia.
A les fotografies en blanc i negre que
acompanyen l’escrit hi podeu veure a en
Joan Caubet i en Joan Vilana donant una
volta amb la barca pel pantà. L’altra imatge, el petit conjunt de cases anomenades
«El Castell». En la fotografia a color, en
Joan Caubet a la seva llar d’Oliana.
Segurament us preguntareu, què se’n va
fer, on és la barca? La barca que tantes
vegades va transportar persones de diferents estaments, categories i nacionalitats i que amb la seva rudimentària tasca
unia l’una banda i l’altra del nostre pantà,
va acabar els seus dies vora l’ajuntament
d’Oliana on hi ha un parc infantil, va ser-hi
una temporada fins que les inclemències
del temps van fer l’inevitable.
Desitjo que hàgiu gaudit d’aquest petit gra
de sorra en forma d’història, que us he donat a conèixer sobre una persona que havia
format part de la nostra comunitat olianesa.

BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!

Fent
,
memoria
Històries d’ Oliana a
través de les postals

La targeta postal durant molts anys va ser
un mitjà de comunicació amb les famílies,
amics, onomàstiques, viatges, estats de salut,
col·leccionisme... Les portades de les postals
poden ser imatges molt diferents, una de les
principals són les fotogràfiques, per tant una
postal antiga pot tenir diferents interessos
per un col·leccionista.
A continuació us explico la història de dues
postals escrites
Postal 1:
Riberas del Segre | Oliana | 48
José Claverol – Seo de Urgel
Imatge d’Oliana des del camí Ral, any 1904
La postal l’escrivia Avelino Mir, l’enviava el
24/04/1905, a la Srta. Teresita Savelli.
Piazza Sta. Marta 8 Vaticana, Roma.
Transcripció del text que acompanya
la postal:
“Me permitira V. que de hoy en adelante escriba a V. en catalán. Su colección de postales
tendra mas mérito y al propio tiempo verá V.
la dulzura de nuestra lengua.
Mi buena amiga ¿como ha pasado V. Semana
Santa, Pasqua? El artista que hizo esta postal
se olvidó que Oliana es un pueblo bonitillo.
Signa: Avelino Mir”
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Ventura
Roca

Postal 2:
OLIANA | Carrer Major | Edició: A.Solé
Per la imatge es veu que el carrer Major encara està per urbanitzar. La fotografia és anterior al 1931, any en que es va posar el
formigó. Cal Farreret també estava per construir. Cal parar atenció a la distribució de la llum. La instal·lació elèctrica passava
pels teulats.
La postal fou escrita els anys 1947-48, durant les prospeccions
petrolíferes d’Oliana, des de la Fonda Campi, després Cal Gracio.
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Escrita en català, és interessant la última part del text on explica
el contenciós entre Termex i la Companyia del Segre:
“Aqui en aquesta fonda está ple d’enginyers de les excavacions
del petroli; em fa molta gracia sentir-los parlar d’oncs son inglesos, pero ara ja saben dir “bon profit” i “el Déu siau”.- Digues al
Noguera que haura de pujar a Oliana a arreclar un lio mol gros
que diu que esta passán al pantano de l’electricitat.
Signa: Isabel"

,
Les histories dels veins
¨
del Castell
seguint la muntanya i anava a sortir a l’indret del pont de Peramola, per sobre.
- Pel camí ral cada mes o cada dos mesos
hi baixaven lo bestiar de la muntanya i a
Cal Giralt “feven” d’hostal.
- A Cal Giralt vell?
- Sí, Cal Giralt d’allà baix és feta de l’any 7.
Del 1907, sí, quan van baixar d’aquí. I això
m’ho explicava lo meu pare que “feven”
d’hostal ells perquè aquella gent quan
baixaven 20 o 25 “vidells” o el ramat, paraven aquí, baixaven d’Organyà fins aquí, i
d’aquí marxaven fins a Solsona, Manresa...
Anaven fent etapes.

Sant Andreu del Castell, dècada dels 60 | Foto Arxer | Col·lecció Ventura Roca

Unes setmanes abans de la Festa Major
ens reunim amb els veïns de les cases
més properes al Castell. Aquest 2018 fa
40 anys de les obres de restauració que
van permetre reobrir l'accés a la zona i la
rehabilitació de l'ermita romànica de Sant
Andreu del Castell.
Ens trobem un grup de veïns i veïnes, que
malgrat no haver-hi viscut, recorden i ens
expliquen anècdotes dels més grans relacionades amb aquest indret.
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- Us en recordeu de quines cases hi havia
aquí dalt?
- Prou! Cinc cases hi havia: Cal Giralt, Cal
Parramón, Cal Miró, Cal Codina i Cal Mateuet.
- Per pujar al castell abans, això no era carretera, era camí de carro i un dia, va pujar
lo Mn. Bonifaci, i em va atrapar allà que
plegava fredolics al camí i em va fer: “és
ben veritat lo que diuen, que lo bon català,
de la terra en fa pa.” Sempre més me n’he
recordat…
- Per aquí passava el camí Ral, que anava

Tots els presents ja van néixer a les cases
properes al Castell, que són les mateixes
que hi havia a l'entorn de l'ermita que es
van anar traslladant al pla. En algun cas
ens expliquen que no queden restes de la
casa a dalt al Castell perquè es va traslladar la casa, pedra a pedra a la ubicació
actual.
- Tu havies viscut aquí?
-Jo no, jo ja “vai” néixer a baix. Les meves
germanes sí. Els pares van marxar d’aquí
l’any 1934, dos anys abans de la guerra,
a l’estiu, ara fa els anys. Aquell estiu ja hi
havia la casa feta i ja van batre allà que hi
havia el paller, i ja van posar el gra dins de
casa. I jo “vai” néixer al nevembre d’aquell
any. I llavors per la guerra, la casa dels

meus pares (la del Castell) encara era coberta, així com les altres ja estaven a terra,
aquella, llavors per la guerra es va emplenar de soldats, aprofitant que hi havia una
mica d’aixopluc. I a casa (a baix) al cobert
de l’era, allà feien lo ranxo los soldats. I
a mig dia sortien als “cantos″ de la casa
amb la trompeta a que “acudiguéssen”
tots a dinar. I jo era petit, i encara me’n recordo més o “menos” perquè “teniva” 3 o 4
anys, “deguere” ser en ple hivern i entraven
alguns, que devien tenir alguns galons, a
dins a casa a escalfar-se i m’agafaven i em
“feven” dir renecs, em “feven” enfadar i un
dia “vai” fotre una mossada amb un, que
me’n “vai” anar allà la cuina entremig de
la meua mare i la meua germana, no em
van fer sortir més en tota la nit, no… (riuen)
Ells disfrutaven a fer-me queixar allà!
- Llavors va arribar el temps del “pantano“,
totes aquestes cases, tot això estava tot
ple, l’església…
- Al temps del “pantano”, estem parlant
d’allà vora el 50?
- Sí, sobre el 50. Quan va venir tota aquesta gent, el 52, 56. Que va venir tres o quatre
anys de lo fort de fer el “pantano”, el Can-

tero va anar cap allà a Andalusia a buscar
obrers, i en va fer venir dos o trescents.
-Lo Cantero va voler anar a fer de torero a
Peramola. El van llogar a la plaça de Peramola per la Festa Major.
-Qui era aquest Cantero?
- Era de províncies, feia una mica d’encarregat d’obra, tenia algun títol… “bueno” un
títol, un càrrec. Era molt flamenc, molt cregut i va dir, ja faré jo de torero! I et penses
que el va poder matar? (riuen)
- Per fer el cercle ho feien amb carros, anaven posant els carros en cercle a la plaça.
- Doncs llavors pel “pantano”, en aquesta
casa de Cal Mateuet hi havia 22 famílies,
una a cada habitació.
-A Cal Mateuet?
- Sí, 104 habitants.
- A Cal Mateuet d’aquí al Castell, aquesta
casa que ara hi ha el Pepito. Aquells anys
no hi havia ningú aquí i la va llogar la Companyia (constructora del pantà).
- I de quan van restaurar el Castell, què en
sabeu?
- Hi havia una brigada de Taurus aquí a
“pinyo fixo”.

- Voluntaris?
- No, no, aquells no eren voluntaris, “feven”
un turno a la fàbrica i després un altre aquí.
- També hi havia uns “canteros” de Solsona.
- I la pedra que va fer falta per reconstruir
el campanar d’on la van treure?
- De lo que van “arroplegar” de les cases
del voltant. La única cosa que van donar,
que es va demanar a obres públiques, són
aquestes pedres que eren la barana del
pont de Reixà, que es van fer servir per fer
l’escala.
- Per fer les obres ens vam reunir una
colla, ens va reunir lo Mn. Bonifaci i va
dir, allò del Castell ho hauríem de reparar. I va nombrar una junta, 8 o 10, no sé
quants érem, i es van demanar diners i la
gent van col·laborar. I llavors hi havia uns
“canteros” que arreglaven Castell-llebre,
que eren de Solsona. I vam dir, ara que hi
ha aquesta gent aquí, podríem aprofitar a
veure si ho poguéssim arreglar. I los veïns
vam venir a cavar.
- Aquí en aquesta zona (on ara hi ha la
font) hi havie el cementiri. I cavant sortien
els ossos. Perquè al temps dels carlins,
per la guerra aquella, se’n va morir molts
aquí, i allà els enterraven a dret i a tort. Si
hi havia algú que era d’aquí, aquest “tenive” una llosa a sobre, però quan hi va haver
aquests de la guerra els enterraven de tota
manera, allà els ossos “sortiven”...
- I a l’església del Castell hi ha uns bancs
reforçats molt macos que els va regalar
el Manel, de la discoteca que “tenive”,
Maxims, i quan va plegar va regalar els
bancs.
[De tot el que ens van explicar, n’hem fet
una selecció i en la transcripció, hem intentat respectar al màxim les expressions
que utilitzaven al parlar]
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Aquesta Festa Major,
penja les teves fotos a les xarxes
socials amb les etiquetes
#FMOliana

#oliana

#camidelpirineu

Bona Festa Major!
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Col·laboradors

Serveis
Ajuntament
Oficina de Turisme
Àrea d’esports
Incidències Ajuntament
Llar d’infants
Col·legi Sant Jordi
IES Aubenç
CAP
Emergències
Emergències mèdiques
Bombers Oliana
Mossos d’esquadra
Farmàcia
Casa Rectoral
Funerària

973 47 00 35
973 47 03 39
973 46 31 61
620 958 522
973 47 05 27
973 47 00 60
973 47 04 44
973 46 30 22
112
061
973 47 00 80
973 35 72 00
973 47 07 06
973 47 00 98
973 470 166

Comerços
Agricultura Movigrup SA
Aperitius Sastret’s
Arquitecte Lluís Ribes Massana
Arquitectura i Enginyeria
Arquitectura SIAC
Assegurances Joan Solé Pascuet
Assegurances Imma Vilella Prat
Assessora Marina Biel Codina
Assessoria Pubill
Assessoria Tegecom
Assessors Riudalbàs
Auto taller Vidal
Autocars i taxis Obiols
Autoreparacions Jordi

973 48 00 73
629 382 143
606 739 710
973 47 07 25
938 726 119
973 47 02 23
690 042 846
677 974 449
973 46 31 32
973 47 01 77
610 739 252
973 47 05 97
973 47 04 66
973 46 31 64

Autoserveis Caubet
Bar Cal Quim
Bar Jardí
Bar La Rasa
Bar Massana
Bar Restaurant Palau
Bassella experiences
Calçats Àngels
Calçats Victòria
Calefaccions Martí
Carn Cal Roqué
Caser residencial
Centre d’estètica Lluïsa
Centre esportiu Esquitx
Centre Veterinari Oliana
Clínica dental Cólera
Construccions Josep Ma. Casals
Construccions Pampa
Construccions Ribalta i Fills
Cooperativa Cadí
Cuina Exquisitàrium
Disco mòbil Nuncarguense
Electricitat Baimo
Electrodomèstics Taurus
Enguixats Guix-Plac
Especialistes mèdics Eneresi
Estació de servei Oliana
Estanc MOSCAM
Estilisme Anna Monrabà
Estilisme Sílvia
Estructures metàl·liques Vilcar
Explotacions ramaderes ERSISA
Farmàcia Mijana
Fisioteràpia Espai Salut

973 47 00 18
973 47 09 24
973 47 05 13
973 47 07 83
973 47 00 59
973 47 06 39
973 46 27 31
973 47 00 58
973 47 00 46
973 47 07 07
639 774 876
973 46 30 30
973 47 05 79
973 35 25 53
973 47 06 01
973 48 29 01
973 46 31 21
619 860 190
973 47 01 38
973 35 00 25
973 47 02 53
628 803 277
973 46 11 68
973 108 080
973 47 00 86
973 98 25 07
973 47 00 38
973 47 06 00
973 47 07 63
973 35 14 10
973 47 08 56
973 47 00 57
973 47 07 06
973 47 07 77

Fisioteràpia Imma Ortonobes
Flors i plantes Bambú
Fonda La Masia
Formatges Castell-llebre
Formatges L’Oliva
Fruites Torrent
Fruits Fontanet
Fusteria Esteve
Garatge Amadeu
Hostal Victor
Hotel restaurant Cal Petit
Hotel restaurant Can Boix
Impremta i arts gràfiques Oliana
Informàtica IPHARD
Instal·lacions Josep Aran
Instal·lacions Ravi
Instal·lacions T. Regada
Instal·lacions Xavi Sanchez
Instalvilana.cat
La Caixa
Llaminadures Dofer
Loteries Els Milionaris
Maquinària agrícola Vila
Materials J. Tugues
Mecànica Meca Reixà
Mobles i fusteria Jesús
Mobles Josep Grau
Moda Marxantet
Neteges Pilar Riu
Neteja TELL
Odontologia integrada centre del Pirineu

660 313 144
973 47 01 54
973 47 02 75
973 47 04 63
653 053 387
973 47 03 66
635 670 267
973 47 01 66
973 47 00 68
973 47 00 10
973 47 04 49
973 47 02 66
973 47 06 35
973 47 04 52
646 492 515
973 46 30 60
973 47 07 96
661 438 689
902 73 44 84
973 46 40 10
973 47 02 34
973 47 01 44
973 47 06 43
973 47 08 60
973 47 00 67
973 40 09 87
973 47 02 28
973 47 02 07
973 48 29 99
650 934 867
973 35 54 38

Oliana Gas SCCL
Òptica J. Esteve
Papereria La Pelli
Pastisseria forn Cal Galan
Pastisseria forn Solé Pallarès
Perruqueria Cases
Perruqueria Graell
Perruqueria La Pelu
Perruqueria Maribel
Perruqueria Rosa
Pintures Ordoñez
Podòloga Anna Vidal
Productora audiovisual KTO
Promocions artítiques 3 de tres
Ramaderia Cal Llarguet
Restaurant Ca La Marisol
Restaurant Can Valls
Rètols Figueres
Serveis jurídics ASM
Supermercat Bon Àrea CAG SA
Supermercat Charter
Supermercat Condis - Reig aliment
Tintoreria Impecable
Transports RM
Trumfos del Pirineu
Viatges Ètnic
Viatges Vilà Betriu
Xarcuteria Ca l’Angol

973 47 01 77
973 39 04 28
973 47 07 50
973 10 66 33
973 47 00 16
973 47 04 81
973 47 04 92
973 47 05 65
648 188 147
973 47 02 69
610 069 514
659 952 004
973 47 00 71
973 40 09 06
628 803 277
973 47 00 13
973 05 60 48
973 46 20 80
973 46 07 11
973 47 00 94
973 47 00 85
973 47 06 80
973 46 31 52
973 46 32 38
973 47 02 48
973 47 05 77
973 38 30 58
973 47 05 25

US DESITGEM MOLT
BONA FESTA MAJOR

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
> Gestoria

Àrea de Bassella,
Carretera C14 Km. 134

> 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
Àrea de Bassella,
tegecom@tegecom.com

Carretera C14 Km. 134

www.tegecom.com

Bar - Restaurant

o
e
p
ta
Tel: 973 470 783
M. 676 605 001

LA

S
RA

A

C/ La Rasa, 2
25790 OLIANA

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

Te
WWW

Instal·lacions
T. Regada

731
A.COM

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

marta tarrés codina
dibuix, pintura, il·lustració
ceràmica, murals, disseny...

lavelladeromadriu

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...

!

en
Baix sal
i
x
grei

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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Bona Fes

Us desitja Bona Festa Major!
1

Vall de Baix, 1 · 25790 Oliana (Lleida)
Tel. 973 47 05 77
ysabel@etnicviatges.com

LA PELLI

Us desitja Bona Festa Major!!!
Av. Alt Urgell, 8
Tel: 973 470 750
lapelli@lapelli.cat

TEL L
Neteja

S er veis de n eteja
D om i c i li s Co mun it at de veïn s
O fi c 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
Cursets de natació per
PILATES
a nens tot l’any !!!
IOGA
SERVEIS
ZUMBA
ESTÈTICA
K-1
ENTRENAMENTS PERSONALS
JIU-JITSU
DIETÈTICA
BODYCOMBAT
...i més 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

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).

Us desitgem
Bona Festa Major
Segueix-nos a

Av. Alt Urgell, 18 . Oliana . Tel. 973 470 207

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

OLIANA

Imma Riudalbàs

Assessorament comptable,
fiscal, laboral, mercantil
i en assegurances
___

C/ Lleida, 1. 25790 OLIANA
Tel. 610 739 252
iriudalbas@gmail.com
RIUDALB@mapfre.com

Bona
Festa Major!

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

Us desitgem una
Bona Festa Major!
ALFA DYSER, S.L.
Pol. Ind. Can Parellada · C/Libra, 31
08228 Terrassa

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

Subministrem a domicili ( Alt Urgell i Cerdanya ) i al supermercat Condis d’Oliana

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-

Control Central
112
Parc Oliana
973 470 080

Els bombers voluntaris d’Oliana
donant suport sempre als ciutadans

Festa Major 2018

Disseny:
Marta Tarrés Codina

