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“Flors als Balcons” 1r premi
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Salutació

MIQUEL SALA MUNTADA

Veïns i veïnes d’Oliana, ja hi tornem a ser! Després
de tot l’any esperant, s’acosta, novament, la nostra
Festa Major.
En col·laboració amb les associacions hem volgut fer
una aposta clara cap a la diversificació dels actes;
és important que totes i tots ens hi sentim partícips,
volem que tothom pugui gaudir-ne com cal. Arribant
al seu punt àlgid, com no pot ser d’altra manera, el
dimarts 2 d’agost, dia de la nostra patrona, la Mare
de Déu dels Àngels.
Després d’intensos preparatius, podem dir que tot
està preparat: músics, gegants, mainada, focs i actes
pensats per a tothom que viurem amb els nostres
familiars, amics i convidats. Aprofito l’avinentesa per
animar-vos a que places , carrers i balcons visquin el
goig de la Festa Major, penjant-hi la senyera.
Enguany, des de l’ajuntament ens fa especial il·lusió
que aquesta sigui la 1a Festa Major amb la nova
Avinguda de Barcelona. Gaudim-ne tots plegats
mentre aprofitem per fer un cop d’ull a la també recent
oberta Oficina de Turisme. Ambdues actuacions han
estat plantejades des del consistori amb la finalitat
d’impulsar el municipi d’Oliana i convertir-lo en
referent, entrada i punt de partida de l’Alt Urgell, dels
Pirineus!
Visca Oliana i visca Catalunya.

Que passeu una molt
bona Festa Major.
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Oficina de
turisme
Oliana ja disposa d’un nou espai polivalent
per promocionar el turisme i alhora per
donar suport a totes aquelles associacions
que necessitin un espai per dinamitzar les
seves activitats.

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

Us convidem a que ens visiteu!

Avinguda de Barcelona, 77, 25790 Oliana
T. 973 470 339 / turisme@oliana.cat

www.camidelpirineu.cat

ANNA MONRABÀ
estilisme

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

WWW.CEOLIANA.COM

Aquesta temporada 2016/2017 comença molt
il·lusionant, esperem que
l’equip amateur es
consolide a la part alta de la classificació i així poder
lluitar per aconseguir l’ascens a 2a Catalana, aquest
és l’objectiu, aquest any el primer equip jugarà els
diumenges a la tarda, veniu al camp a gaudir i animar
l’equip i si sou aficionats al futbol i teniu simpatia
per l’Oliana fer-vos socis i ajudeu-nos, tant l’equip
amateur com els equips de futbol base necessiten
que els animem.
Felicitar als equips de base, juvenils, infantils i
benjamins, amb tots ells ens ho hem passat molt bé
al camp, enhorabona a l’equip infantil que ha estat
campió aquest any!
Ja es pot entrar i navegar en la web oficial del club
www.ceoliana.com, una web interactiva, divertida i
oberta a tothom,
El CE OLIANA us desitja molt bona Festa Major 2016!

El CE Oliana us desitja
molt bona Festa Major
2016!

DÍDAC I JORDI
PINTURA I DECORACIÓ

Us desitja molt bona Festa Major!

Especialistes en decoració
Revestiments d’alta decoració interior i exterior
Tractament i enbelliment de fusta, veladures ...
Pintures en general

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
pl. Reguereta, núm.3, 2n 2a 25790 Oliana
cabiscolj@gmail.com | t. 973 470 371 m. 607 430 524 | 667 774 441

Baixada de la font núm. 3, altell
cp. 25790 Oliana t. 973 470 565
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Grup de geganters
i grallers d’Oliana
Els grallers i geganters:
tot un món per descobrir
Des del 1977, amb la construcció de l’Andreu i l’Àngels, la població d’Oliana va
entrar a formar part d’una tradició molt
nostrada: el món geganter. No va ser
fins anys més tard que la música de la
gralla i els tabals els va acompanyar en
els seus balls pels carrers del poble i,
més endavant, pels carrers i places de
poblacions de Lleida i d’arreu de Catalunya. Com que els vestits senyorials
que llueixen són molt pesats i fan suar
els geganters de valent, el 1998 l’Andreu i l’Àngels van passar a tenir dos
companys, el Junset i la Flor, nascuts
per ser dos balladors enamorats.
Aquest any, després que el 2014 fossin repintats i restaurats, la colla ha
fet un pas més, una descoberta més
dins d’aquest món, el món geganter,
tan inabastable però alhora captivador,
que t’enganxa a voler-ne saber més i
a provar coses noves. Aquest pas, per
nosaltres un pas de gegant en tots els
sentits, ha estat confeccionar un ball de
gegants per al Junset i la Flor, el primer ball de la colla, amb coreografia i

música pròpies, creades per membres
del grup. La recompensa va arribar
quan ens van seleccionar per al I Concurs Nacional de Balls de Gegants i
vam guanyar el premi a la millor partitura. El nostre primer concurs, el nostre primer ball i aquest reconeixement
tan engrescador! És per això que, ja us
ho avancem, aquest ball no serà pas
l’últim, sinó que això només acaba de
començar!
A més a més, aquest procés de descoberta no s’acaba aquí. Per al ball que
hem fet, que es titula Rius enamorats
en honor al Junset i la Flor, hem provat
una nova modalitat de grup: el quartet
de tres gralles (tres veus) i caixa. Trobem que la sonoritat que en resulta
és molt agradable i per la festa major
segur que tindrem alguna peça més
per mostrar-vos-ho. Esperem que ens
acompanyeu a tots els actes que preparem, ja sigui la XXVI trobada gegantera o la cercavila de l’alba el dissabte
a la matinada. Volem que Oliana sigui
un poble d’arrelada tradició gegante-

ra i ens hi deixarem la pell. Però això
no ho podem fer sols, i és per aquest
motiu que us animem a apuntar-vos a
la colla, nosaltres fem escola i ensenyem gratuïtament a tocar tant la gralla,
com els instruments de percussió, com
a portar i fer ballar els gegants. Vine i
descobreix-nos, ja veuràs com no te’n
penediràs! Ens veiem el dia 30.

Molt Bona Festa Major
i fal·lera gegantera!

AGENT - Imma Vilella Prat

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
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1r Concurs
Instagram
FESTA MAJOR 2016

1. Durant els 5 dies de Festa Major penjarem a la web de turisme
(www.camidelpirineu.cat) una pista que et portarà a fer una foto en
algun espai d’Oliana o acte de la Festa Major.
2. Els participants hauran d’esbrinar de quin acte o lloc es tracta i
penjar la foto a instagram amb els hashtags #oliana #camidelpirineu
i el hashtag específic de cada dia (per exemple #FMOlianadia1) que
s’indicarà a la web juntament amb la pista.
3. Entre totes les persones que hagin participat cada dia, sortejarem
un premi (el premi serà un llibret d’experiències de la cooperativa
“Fent País).
4. Hi haurà un premi per a la persona que acumuli més likes en
totes les fotos dels 5 dies de Festa Major (el premi serà un llibret
d’experiències de la cooperativa “Fent País).
5. La pista es penjarà cada dia a les 10 hores del matí a la web
www.camidelpirineu.cat i per optar al premi o al sorteig s’han d’haver
fotografiat les 5 pistes.
6. Divendres 5 d’agost es farà públic el guanyador del sorteig i del
premi, i dissabte 6 s’entregaran els premis a l’Oficina de Turisme.
Bases:
· Les fotos s’hauran de penjar cada dia entre les 10.00h i les 00.00h de la nit.
· Per poder optar als sorteig o al premi s’han de penjar totes les fotos i fer-ho diàriament.
· Cada participant pot penjar una sola foto per dia per participar al concurs.
· En cas d’empat per al premi, un jurat escollirà la foto guanyadora.

“Flors als Balcons” 2n premi
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Flors als
balcons

QUART CONCURS

Primer de tot, en nom de l’Ajuntament agraïm a tots
i cada un del veïns que amb el seu temps, esforços i
saber fer, cuidar cada una de les seves flors, per fer
d’Oliana un poble més atractiu.
Sou molts els veïns que engalaneu els vostres
balcons i, a diferencia dels altres anys hem volgut,
que tots i cada una de les persones que dedica part
del seu temps a decorar amb aquesta alegria per a
la vista, de premiar-vos d’alguna manera o altra el
vostre temps que dediqueu cuidant carinyosament
cada una de les flors.
El jurat va estar format per una selecció de diferents
persones del nostre municipi.
El primer premi: Montserrat Malé Montferrer
El segon premi: Antònia Ramonet Oste
El tercer premi: Roser Augé Gener
Moltes gràcies a tothom i bona festa major.

Els premis s’entregaran
el diumenge
31 de Juliol
a la plaça del Lledoner.

“Flors als Balcons” 3r premi
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Normes de
seguretat

VOLIAKS D’OLIANA

PER ALS I LES PARTICIPANTS
Aconsellar a tots els i les participants que prendran
part en el Correfoc que cal portar roba de cotó, preferiblement mullada i que cobreixi totes les parts del
cos. El cap ha d’anar protegit per un barret amb ales
i un mocador de cotó al coll al mateix temps que s’ha
de procurar mantenir els ulls el màxim de protegits
al llarg de tot el recorregut. Tenir cura de tapar-se
bè les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques. Cal també portar un calçat adeqüat (esportiu o de muntanya). Seguir en tot moment
les indicacions dels mateixos Voliaks. QUEDA TOTALEMETN PROHIBIT PORTAR PRODUTCES PIROTÈCNICS PARTICULARS i cal respectar les figures de foc,
portadors i músics. En cas de patir cremades, cal
adreçar-se immediatament als punts d’assistència
sanitària facilitats per l’organització. Si per qualsevol
circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i
rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu,
perquè les flames s’escamparien i serien més virulentes. Col·laboreu amb l’organització no demanant
aigua als veïns. Així evitareu taps i relliscades i també
evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc de
cremar-se.

PER ALS VEÏNS
Per als veïns que es veuen afectats pel recorregut
del Correfoc, agraïr per avançat la seva col.laboració
i recordar que cal retirar tots els vehicles dels carrers per on transcorre l’itinerari, així com, enrotllar
tots els tendals exteriors dels habitatges, desconnectar tot tipus d’alarmes durant el transcurs de l’acte.,
abaixar els portals metàlics o persianes en el edificis
que en disposin. Tanqueu les portes, les finestres i
els balcons. Protegir els vidres amb cartons gruixuts.
Finalment us recordem que QUEDA TOTALMENT
PROHIBIT LLENÇAR AIGUA ALS PARTICIPANTS I/O
ESPECTADORS del Correfoc.

MOBLES - MATALASSOS
PLÀSTICS I PLANTES

Av. Guillem Graell 67, 25700 LA SEU D’URGELL
Telf. 973-352553 www.esquitx.info
esquitxcentreesportiu@gmail.com

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

10 ANYS (2006-2016)

L’any 2006, un grup de dones que compartíem la inquietud de
fer alguna cosa amb i per les dones del poble, i comptant amb
el suport de l’Ajuntament, vam decidir crear l’Associació de
Dones d’Oliana. Una entitat sense ànims de lucre que reuneix
a les dones d’Oliana per fer activitats i establir convivència i
coneixença entre nosaltres.
Ja han passat 10 anys! Una dècada plena d’activitats on s’ha
pogut veure una bona acceptació de les Dones d’Oliana i
rodalies: conferències, tallers, 2 llibres de cuina amb receptes
de les pròpies sòcies, excursions culturals i de lleure, sortides
al teatre, sopars, col·laboracions amb la Marató de TV3,
col·laboracions amb KIMO-KAP de Catalunya, etc.
Per tal de celebrar aquest desè aniversari, passat l’estiu
organitzarem un sopar per a totes les sòcies.
Amb il·lusió i ganes de seguir treballant per complir molts més
anys, l’Associació de Dones d’Oliana us desitgem una….
MOLT BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!

10 anys juntes!

OLIANA

FESTA MAJOR ‘16

Primers Olianesos
al “Tour de França”
1952: En plena post-guerra, dos Olianesos eixerits,
en Sebastià Torrentalle, comerciant de sabates i Joan
Camardons de Cal Tomàs, sastre van tenir la gosadía
d’anar a França a veure el Tour.
La “Gran Boucle” transitaba de la Cerdanya Francesa a
l’Arieja a travers del Coll de Pimorent i els nostres amics
van decidir anar-hi, tots dos a caball d’una Lambreta que
tenía el Joan de Cal Tomàs, aquell Tour el va guanyar el
gran Fausto Coppi.

CARRETERA D´AGRAMUNT,92 1R 2ª, 25730 ARTESA DE SEGRE (LLEIDA)
T. 973 400 906 M. 639 388 211
INFO@3D3EVENTS.COM

No tot va acabar aquí doncs el Sebastià que treballava a
la verema a França, va tornar a veure el Tour a Perpinyà i
Pamies(Lengadoc).
No eren els primers Olianesos a veure el Tour: la familia
de Cal Tito, que cap als anys quaranta visquien a Narbona
varen poder veure el final d’etapa d’aquesta ciutat
Occitana(época de Bartali) i varen conèixer a Trueba.
Pero els primers Olianesos a desplaçar-se exprés al Tour,
com es fa ara, varen èsser en Sebastià i en Joan.
En aquella época el gan idol català era Poblet (amb
Sebastià a la foto), que recordaba molt bé les seves
“passades” per Oliana.
Com podeu veure l’afició al ciclisme es molt antiga a la
nostra vila.
A.C.Oliana

Poblet a Oliana amb en Sebastià a
l’esquerra(20.09.1956).

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

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

Subministrem a domicili ( Alt Urgell i Cerdanya ) i al supermercat Condis d’Oliana
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Plaça de la Reguereta,nº3

Penya Barcelonista
d’Oliana
Com ja deveu saber, en els darrers mesos hem estat treballant per tal de reactivar la
nostra penya. A finals d’aquest mes de juny hem lliurat a l’Oficina d’Atenció al Penyista
del FC Barcelona el nou cens actualitzat amb més de 200 inscrits.
La nova junta constituïda aquest any 2016, es proposa donar un fort impuls a la Penya
promovent tant les activitats pròpies que tenim previst organitzar com col·laborar
amb els esdeveniments que es realitzin a Oliana per tal de fomentar la cultura, la
responsabilitat social i l’esport.
Si us cal més informació o bé fer-vos socis, podeu enviar un mail a:
pbarcelonistaoliana@gmail.com i ens posarem en contacte.
La quota anual és de 5 euros.
El Carnet de Penyista, és a la vegada, un document que acredita com a soci de la
penya i com a penyista del FC Barcelona. Tots els socis poden gaudir d’avantatges i
promocions exclusives.
Tothom serà benvingut!

La Junta us desitja
bona Festa Major

Telf. 628803277-973470199
info@cal-llarguet.com
25790 Oliana
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Curiositats

CURIOSITATS DEL NOSTRE POBLE I ALTRES
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El mercat
d’Oliana

ENRIC ESTEVE FITÉ

(VERSIÓ ORIGINAL)
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OLIANA
HACE SABER:
Que el dia 20 del mes de Noviembre se inauguró el
mercado establecido en esta Villa y que tendrá lugar
durante todos los jueves del año.
Las condiciones favorables de esta loclidad, su
mumeroso vecindario y las circunsancia especial
de estar situados los mercados mas próximos á
una distancia de 6 horas, que debian recorrer los
vecinos de esta Villa para proveerse de los artículos
destinados al consumo, son causas que han inducido
al establecimiento de este centro de contratacion
que á juzgar por la concurrencia obtenida hasta hoy
augura adquirirá verdadera importancia favoreciendo
las necesidades y transacciones de toda la comarca.
La expropiacion realizada ya de terrenos enclavados
en el término munincipal de Tiurana demuestran que
en breve quedará terminado el trozo de carretera que
debe emplamar con la de Pons, circunstancia que
facilitando el mayor tránsito de carruajes disminuirá

las distancias y contribuirá á la mayor baratura en
los precios de los artículos que hoy grava lo caro del
transporte.
El Ayuntamiento espera que los pueblos circunvecinos
comprenderán las ventajas que les alcanza
cuncurriendo á nuestros mercados y está dispuesto
a favorecer por todos los medios que estan á su
alcance no solo los intereses que representa si que
tambien los de toda la comarca,
Oliana, 25 de Noviembre de 1879
El Alcalde Presidente,
José Caballol
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Moltes persones havien sentit a parlar de la Casa
Valls, una casa molt gran amb diverses estances,
habitacions que tenien la famosa «alcova» que
dividia l’habitació amb uns grans cortinatges, ...
Una magna escala senyorial amb la barana de
fusta treballada pujava des de l’entrada fins a
les golfes. La imponent cúpula esquerdada de la
teulada donava un aire d’església quasi religiós
d’una benestant època passada. De l’esmentada
cúpula penjava una magnífica làmpada treballada,
de ferro de grans dimensions que servia per
il.luminar molt precàriament la fosca escala
interior. Al primer pis diverses estances rodejaven
una sala noble de grans dimensions, i a a la part
de la llar que corresponia a la banda del carrer del
Dolors hi havia la capella particular. Tampoc puc
deixar d’esmentar que a l’entrada de Can Valls pel
carrer Cavallers, a mà dreta es podia veure una
estança amb piques de pedra treballades que en
èpoques passades s’hi posava l’oli. En aquesta
mateixa entrada abans de pujar als pisos superiors
a mà esquerra s’hi trobava un passadís fosc en
forma de ziga-zaga que anava fins la propera casa
que l’havien tapiat. La veritat és que passar-hi feia
respecte.

Can Valls

CARRER CAVALLERS

Marcel Ribera Farràs.
Vicepresident de l’Associació: Oliana Art, Història i
Cultura.
Sempre és interessant recordar la nostra petita
història del poble, permeteu-me en aquest cas fer
un tast d’història de la «Casa Valls». Si donem un
cop d’ull a la revista-programa de la Festa Major
de l’any 1993 podem veure un escrit molt complert
sobre aquest edifici titulat «La casa Valls, futur
museu?» L’Any 1994 també veiem aquest article
retocat en una revista que s’editava i sortia aquí
a la nostra Vila sota el títol «El Carrer»; l’autor
n’era la mateixa persona que avui escriu això al
programa de la festa major del 2016. Val la la pena
llegir l’article del programa de la festa major de
l’any 1994, docs és bo recordar que l’escrit de
l’any esmentat «es complementa amb aquest
d’enguany». Durant uns anys vaig cuidar-me de
Can Valls, per tan són moltes hores les que hi
havia passat ordenant documents i esbrinant
cadascun dels racons d’aquella llar... A l’hivern
hi feia un fred que pelava, entrava l’aire per tot
arreu. Posteriorment al començar a foradar-se el
terra d’algunes estances i deteriorar-se la casa
ràpidament vaig entregar la clau a l’ajuntament,
per cert era una clau d’aquelles d’abans de grans
dimensions, anava en consonància amb la casa.

DETALLS DE L’INTERIOR DE LA CASA.
Arranjament d’un antic «passador de farina» (1995)

Com dirien els romans «in illo tempore», en època
de la construcció del Pantà d’Oliana aquesta
casa havia estat llar de moltes famílies, pensem
que llavors en un espai molt reduït hi vivia molta
gent. L’espai que ara anomenaríem privadesa no
s’entenia com actualment, doncs, la cosa més
important era aixoplugar-se en un lloc a pesar
de ser precari, el cas era «protegir-se» de les
inclemències més fortes com podia ser, el rigorós
fred d’aquella immensa i desarranjada llar, calia
fer una mica de foc amb unes quantes rames
recollides pels voltants d’Oliana i portades sobre
l’espatlla de la persona encarregada d’anar a fer
els feixos. Era una època en que els àpats eren

DETALLS DE L’INTERIOR DE LA CASA.
Magnífica làmpada que penjava de la cúpula de la casa. (1995)
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frugals era molt normal prendre una mica de brou
fet amb aigua alguna verdura i un os de pernil que
s’utilitzava un cop i un altre per donar una mica de
gust a l’aigua posada a bullir per fer l’esmentat
àpat.
Aquest edifici que ara malauradament veiem en
runes en algun temps s’havia parlat de fer-hi un
museu, doncs havia albergat diferents coses, entre
altres esmentaré que va haver-hi documents del
Grup Excursionista, documents del medievalista
Esteve Albert i un llarg etc. Per cert en aquells
dies el sr Esteve Albert ens havia honorat amb
la seva visita en aquella gran casa. Ara tot això ja
forma part de la història, el que no podem fer és
oblidar-ho.
DETALLS DE L’INTERIOR DE LA CASA.
Detall de dues magnífiques caixes de fusta treballades. (1993)

BONA FESTA MAJOR a tots els vilatans i a totes
les persones que ens visitin durant aquests dies
d’esbarjo.

NOTA : Aquest article amb les seves corresponents
imatges el faig com a : Vicepresident de l’Associació:
Oliana Art, Història i Cultura. (En cas de que us
interesses alguna altra cosa ja m’ho direu)
DETALLS DE L’INTERIOR DE LA CASA.
Antic moble d’època de Can Valls. (1993)

