
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
   

 

L’Arxiu d’Orís acull des de juliol el projecte de les escoles 
de Bajalou dels anys 30; un document que des d’aquella 
època es trobava a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. 
El projecte, dissenyat pel vigatà Manel Anglada l’1 de 
febrer de 1931, es troba en un estat de conservació 
immillorable i presenta l’estructura actual de l’edifici. Hi 
consta, però, una galeria que no es va fer mai i preveia la 
casa de la mestra.  Les obres de construcció de l’edifici, 
ara fa 80 anys, no van arribar a 30.000 pessetes.  
Actualment aquestes escoles mantenen l’estètica original 
dels seus inicis i han passat de l’abandonament, durant 
més de 30 anys, a tenir un ús sociocultural.  
D’altra banda, també han retornat a Orís documents 
comptables del període 1928-1935 i un edicte de 22 de 
maig de 1912 de la Cambra Agrícola del Baix Llobregat i la 
Societat protectora d’animals i plantes de Catalunya contra 
el seu maltractament. El document, que és en castellà, 
prohibeix “torturar animals de tir i càrrega” i també que 
circulin “cavalleries que pateixin coixesa” entre d’altres 
aspectes.  
La documentació es va trobar durant les tasques d’endreça 
i digitalització  dels arxius que promou la Xarxa d’arxius 
municipals, de la qual tant Sant Vicenç com Orís en formen 
part. 

 
 

El projecte de les antigues Escoles de 
Bajalou torna a casa 

 
Durant els darrers dies 
s’han detectat dues 
persones que passen per 
les cases d’Orís 
presentant-se com a 
treballadors de la 
companyia del gas ( gas 
butà). Es tracta d’una 
estafa. Es recomana 
demanar-los la 
identificació i trucar a la 
companyia per saber si 
verdaderament són 
operaris. 

Es celebra la Diada 
Nacional de Catalunya  

El passat dia 11 de setembre es va 
celebrar un acte institucional amb motiu 
de la Diada Nacional de Catalunya. El 
grup Xarop de Canya va ser l’encarregat 
d’amenitzar la cercavila pels carrers de la 
urbanització Can Branques. Tot i que 
enguany la participació va ser menor que 
en edicions anteriors, una trentena de 
persones hi van assistir. Després de fer la 
lectura d’un manifest i de cantar els 
Segadors, es va cloure la jornada amb un 
petit refrigeri. Aquest any es va avançar 
l’horari per possibilitar una millor mobilitat 
a les persones que volguessin assistir a la 
manifestació independentista.  

• Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
• Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el 

Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament d’Orís per a 
la recollida i acollida d’animals de companyia 
abandonats o perduts. 

• Aprovació de l’Adhesió al Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 

• Aprovació de l’expedient de suplement de crèdit 
número 2/2012. 

• Aprovació Festes Locals any 2013. 
• Aprovació de l’Adhesió a l’Organització Especial 

Osona Turisme al Consell Comarcal d’Osona. 
• Moció relativa a la defensa del pacte fiscal, una 

Hisenda i Agència Tributària pròpia. 
• Moció relativa a la renúncia de totes les retribucions  

que perceben els càrrecs electes de l’Ajuntamant als 
pressupostos 2013.  

Resum del ple ordinari celebrat el 
dilluns dia 2 d’agost de 2012  

A través de l’acord entre els ajuntaments 
d’Orís i de Sant Vicenç de Torelló, nou 
persones d’Orís s’han beneficiat dels 
mateixos preus d’accés a les piscines que 
els habitants de Sant Vicenç. 
La iniciativa, totalment nova, es valora 
positivament des de l’Ajuntament i 
s’intentarà repetir de cara a la propera 
temporada d’estiu. L’Ajuntament d’Orís vol 
agrair la predisposició i bona entesa que 
hi ha hagut amb l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló. 

Horari d’ Atenció al Públic Oficines Municipals  
Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres 
De 11h a 13h. Dijous de 17h a 20h. 
 
Horari Registre Municipal 
De dilluns a divendres de 11h a 13h. 
 
Centre d'Atenció Primària  
Dimecres de 9h a 11 h amb cita prèvia 93 857 09 87 
 
Horari assistenta social: primer i tercer dimecres de 
cada mes de 9 a 11 h  

ALTRES INFORMACIONS 

 

Retro Clàssics Orís 
promou la tercera trobada 

de vehicles clàssics 
 L’associació Retro Clàssics Orís està 

treballant en l’organització de la tercera 
trobada de cotxes clàssics que tindrà lloc 
el proper diumenge dia 28 d’octubre 
coincidint, enguany, amb la clausura del 
Mercat de la patata del bufet. La trobada 
se celebrarà a la plaça de l’Ajuntament i 
des de l’Associació esperen que sigui un 
èxit com la de l’any passat, en la qual un 
centenar de vehicles antics van 
desplaçar-se a Orís.  
 

Perill  
d’estafa  

Curs d’anglès  
 La gran demanda que va 
tenir el curs d’iniciació 
d’anglès que va finalitzar 
el passat mes de juny ha 
animat l’Àrea de 
Formació i Educació de 
l’Ajuntament d’Orís a 
programar un nou curs 
d’anglès per al mes de 
novembre.  La novetat 
d’aquesta edició és que 
s’oferiran dos nivells 
d’aprenentatge i 
d’aquesta manera 
l’alumnat del curs passat 
podrà reincorporar-se al 
nivell que més s’ajusti a 
les seves necessitats i es 
donarà la possibilitat 
d’iniciar la formació a 
nous veïns i veïnes del 
municipi. El curs serà 
totalment gratuït. 
 

Es beneficien de 
l’abonament de la piscina 

nou persones d’Orís  

Fulgence Hitayezu és el 
nou rector d’Orís 

 El bisbat de Vic ha nomenat mossèn 
Fulgence Hitayezu nou rector de les 
parròquies de Sant Genís d’Orís, Sant 
Marcel de Saderra, Vinyoles d’Orís i Sant 
Hipòlit de Voltregà. El nou rector, 
rwandès, porta a terme la seva tasca en el 
territori des de principis del mes de 
setembre. De totes maneres,  per la Festa 
major ja va assistir a l’ofici major i va 
dedicar unes paraules a la feligresia. 
 

XVIII mercat de  
la patata 

 Els propers diumenges 7, 
14, 21 i 28 d’octubre 
tindrà lloc als jardins de la 
rectoria la 18a edició del 
Mercat de la patata del 
bufet. Com cada any, 
l’atractiu principal serà la 
venda de la patata, però 
també s’han programat 
activitats per als visitants 
com el concurs de pintura 
ràpida, la mostra 
gastronòmica i una 
trobada de poetes, entre 
d’altres. 

  Canvis en el 
funcionament  
del consultori 

 A partir d’ara caldrà que 
de forma obligatòria es 
demani hora prèviament 
al telèfon 93 857 09 87  
amb la finalitat 
d’optimitzar millor els 
recursos humans del 
consultori.  
Es flexibilitzarà l’horari en 
funció de la demanda 
sense que es vegi alterat 
el servei. 
 


