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Agenda: no t’ho perdis!

Aquí hi trobareu un 
“racó” dedicat al món 
de l’economia i de 
l’ecologia. I de com 
aquests àmbits afec-
ten directament a la 
nostra vida diària des 
d’un punt de vista 
molt “domèstic” i en-
tenedor. Volem inten-
tar aclarir, de la forma 
més concisa possible, 
aspectes com: El per-
què del preu del pe-
troli, les incògnites 
sobre com millorar 
el consum d’energia 
a les nostres cases, el 
perquè ens cal vigilar 
el consum de l’aigua, 
o què és això del canvi 
climàtic! 

Ja tornem a ser aquí!

trobareu unobareu un

“La poesia és el ressò de 
la melodia de l’univers 
en el cor dels humans.” 
(Rabindranath Tagore)

Volem omplir aquest 
petit espai amb poe-
mes, cançons o d’altres 
consells literàries per 
escapar del soroll que 
desperta l’activitat dià-
ria i la promptitud. 
Obrim una petita es-
cletxa al mon de les 
paraules  que no vo-
len dir res o com diu 
l’escriptor  Carles Hac 
Mor que “quan no 
volem dir res és quan 
diem més coses”. 
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Aquí hi troi tro

Dissabte, 1 de març
-  Presentació del Videoclip del David Canal al Bar Centre. 
- Reunió Festival de Poesia a Olost a les 4:30 de la tarda a   la   Biblioteca 

(93 888 02 11. )
- Excursió amb raquetes organitza el  CE Via Fora.(620000785) 

PLA DIRECTOR DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA                          
DEL MUNICIPI D’OLOST 

Pedra de Toc
utlletí municipal d Olost i Santa Creuutlletí municipal d’Olout ost i Santa Creuost

AMENT

L’abril del 2007 el pedra de toc va treure el seu últim número, el 8, i, 
posteriorment, el consell de redacció va entrar en una “etapa de refl exió” 
per valorar els objectius, la utilitat o l’atractiu que podia i havia de tenir 
un butlletí publicat al nostre municipi. Amb la refl exió i la feina feta, us 
presentem un nou butlletí, més dinàmic i actual i amb uns objectius 
molt clars: Donar informació pròxima, útil, interessant i ràpida a tots 
els olostencs i olostenques, disposar d’una eina de comunicació i d’un 
punt de trobada entre ajuntament, entitats i veïns, ser un fi del refl ex de 
l’activitat que es produeix al municipi mitjançant una agenda d’activitats 
complerta i actualitzada i, fi nalment, integrar aquest butlletí i la web 
municipal en una dinàmica de treball conjunta, com si fossin un únic 
mitjà de comunicació i, per tant, amb el mateix nivell d’actualització i 
d’utilitat. 
Aquest número 0, en període de proves, té un contingut més extens pel 
que fa a la informació relativa a la feina feta des del consistori. A partir 
del núm. 1, però, podreu trobar-hi les següents seccions: “L’ajuntament 
informa” amb notícies del consistori, “Els serveis al dia” amb informacions 
actualitzades dels diferents serveis d’àmbit municipal, “Territori lluçanès” 
amb els esdeveniments més importants que es produeixen en el nostre 
territori, “Entitats i associacions” que vol refl ectir el dinamisme del nostre 
teixit social i la contraportada amb: “No t’ho perdis!” agenda d’activitats 
del poble, “Espai literari” amb una poesia, un llibre recomanat o qualsevol 
altre notícia relacionada amb el món de les lletres i “Racó domèstic” amb 
consells d’ecologia i economia domèstica.
Des del consell de redacció volem que sigui un canal de comunicació 
escrita, en paper i en format digital, útil per tots aquells que vulguem 
saber què passa en el nostre poble. Es clar que per aconseguir això és 
imprescindible la participació de tots. Per tant, des d’aquesta editorial, us 
convidem a participar-hi i a que us el feu vostre!

- Calçotada dels Cremats al local social de Sta. Creu de Jutglar, a partir de 
les 13h. Socis gratuït i la resta, 15 euros. Obert a tothom! Inscripcions 
abans del 2 de març.

-  Calçotada  al Casal, a les 13h organitza el Casal d’Avis.
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Dissabte, 8 de març 

- Cantada de caramelles. El Diumenge davant de l’església i el dilluns a 
Sant Adjutori. En tots dos casos, després de missa i a càrrec de la Coral 
Noves veus.
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Diumenge i dilluns de Pasqua, 23 i 24 de març   

- Ballada de sardanes a Sant Adjutori a les 13h. Ajuntament d’Olost - 93 
888 02 11.

- Tir al plat al Serrat Boleter a partir de les 9 del matí . Organitzat per Josep 
Maria Caselles.938880454 
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Dilluns de Pasqua, 24 de març

 Cicle de conferències sobre envelliment: “Perquè canvia el patró de son 
quan envellim?”. Anna Rovira, Infermera. A l’edifi ci del casal a les 16h. 
Programa Activa’t de l’Ajuntament d’Olost – 639223641.
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Dimarts 25 de març

 Tertúlia del club de lectura del casal sobre:“La petita història dels tractors 
en Ucraïnès” de Marina Lewycka. Biblioteca,  a les 5 de la tarda. Servei 
de lectura pública d’Olost – 938880478 ( a partir de les 5).
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Dijous,  27 de març  

 Pre-inscripció escolar pel curs 2007-2008. del 25 de març al 4 d’abril. 
Educació Infantil, primària i ESO. 
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Març

Futbol: Organitza F.C. OLOST – 618705257.
Equip Benjamí:

 • 8/3/08 a les 11h30’ F.C. OLOST – UE GURB.
 • 5/4/08 a les 11h30’ F.C. OLOST – CF TORELLÓ.

Equip Juvenil:
 • 8/3/08 a les 16h30’ F.C. OLOST – CF TORELLÓ.
 • 29/3/08 a les 16h45’ F.C. OLOST – CE RODA.

Equip 2ª regional:
 • 9/3/08 a les 16h30’ F.C. OLOST – AT RODENC.
 • 30/3/08 a les 16h45’ F.C. OLOST – CF TORELLÓ.

Futbol sala: (Pavelló)
 • 13/3/08 a les 21h FS OLOST – FS FOLGUEROLES.
 • 03/4/08 a les 21h FS OLOST – CRUZADA.
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Esports

Serveis Socials: (Consorci)
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14 
h. Mireia Fabregós.
Servei d’inserció laboral: (Consorci)
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 04 12. Dilluns de 9 a 14 
h. Lídia Truñó.
Joventut. Punt inquiet: (Consorci)
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 04 12. Dijous de 14 h 30’ 
a 19 h. Xavier Barniol. 
joventut.consorci@llucanes.cat
Servei de Biblioteca:
C/ Escoles, 4 - Tel. 93 888 04 78. De dilluns a di-
vendres de 17 a 20 h. Dolors Careta.
Programa Activa’t!:
Ctra. Gironella, 5 - Tel. 639 223 641 i 93 888 02 
11. De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 
h. Pere Martí.
Ambulatori:
C/ Girona, 1 - Tel. 93 888 04 08. Dilluns i dijous 
de 9 a 12 h. Dimarts i divendres de 12 h 30’ a 13 h 
20?. Dimecres de 16 a 20 h. URGÈNCIES: Tel. 93 
856 05 00 i 93 856 02 51.
Escola Bressol Estel:
C/ Raval del mig, 15 - Tel. 93 888 05 53.
Escola pública Terra Nostra:
C/ Escoles, 2 - Tel. 93 888 04 78.
Recollida d’andròmines:
El primer dijous de cada mes, matí. Tel. 93 888 02 
11. Inscripció a l’ajuntament fi ns el dia abans de 
la recollida.
Servei de bibliobús tagamanent:
b.tagamanent@diba.cat
Tel. 609 196 431. El servei és sempre en dilluns 
cada 15 dies i de 16 a 19 h.

La manca de pluges, que arrosseguem des de fa temps, ha fet minvar les reserves d’aigua du-
rant els últims mesos, fi ns a disminuir-ne les reserves existents, de forma considerable. Com 
que sembla que de moment continuem amb la sequera i que les reserves d’aigua poden dismi-
nuir encara més, cal que entre tots fem el possible per estalviar aigua i per gestionar-la encara 
millor. Això cal assolir-ho amb mesures d’envergadura com aquest Pla Director que aquí us 
presentem, però també amb petites iniciatives com les que us proposem, amb l’objectiu comú 
de contribuir a no gastar-ne tanta i a preservar aquest recurs natural tan preuat.

Pel que fa al Pla Director d’abastament d’aigua potable té com a objectiu avaluar l’estat actual 
de les instal·lacions i fer una prognosi de l’estat de futur d’aquestes, amb propostes d’actuacions 
presents i futures per assegurar un correcte i sufi cient funcionament de la xarxa i noves pro-
postes d’actuacions i inversions per a garantir la sufi ciència del servei d’aigua a Olost i Santa 
Creu.
D’un total de 26 actuacions, de que consta aquest pla, en destaquem les següents:
- Augment de la capacitat del pantà en un 32%.
- Connexió a la portada d’aigües des del riu Ter, amb xarxa soterrada fi ns els pous 

de Vila-seca.
- Portada d’aigües a les masies  actualment no connectades a la xarxa.
- Construcció d’un nou dipòsit a Santa Creu i d’un grup de pressió a la sortida.
- Reutilització d’aqüífers i aprofi tament per rec.

I pel que fa a les iniciatives que tots nosaltres 
podem posar en marxa a les nostres cases, amb 
l’objectiu d’estalviar aigua i aprofi tar-la de forma 
més efi caç, us en mostrem un breu recordatori:

1. Tanqueu la dutxa i l’aixeta mentre us ensabo-
neu les mans o el cos, us renten les dents o us 
afaiteu

2. Dutxeu-vos en lloc de banyar-vos
  Δ  Estalviareu 100 litres d’aigua.
3. Utilitzeu la rentadora i el rentaplats només 

quan siguin plens
  Δ  Una rentadora consumeix 170 litres d’aigua
4. Tireu la cadena del wàter només quan sigui 

necessari; no el feu servir de paperera o de cen-
drer

  Δ Estalviareu els 10-15 litres d’aigua que  conté la 
cisterna, evitarem problemes a les depuradores i con-
tribuirem a no contaminar l’aigua.

5. No feu servir l’aigua de l’aixeta per descongelar 
aliments

6. Repareu totes les aixetes i cisternes que gote-
gin

  Δ Una aixeta que degota pot perdre fi ns a 50 litres 
d’aigua cada dia i una cisterna en pot perdre 250.

7. Utilitzeu aparells que portin etiqueta  
    ecològica
  Δ Renoveu els vostres aparells (aixetes, dutxes i cister-

nes) per d’altres més moderns i efi cients.



Saludem la nova etapa del Pedra de Toc, els seus redactors, així com tots els seus col·laboradors 
que conjuntament el fan possible.

Ara fa poc més de nou mesos encetàvem una nova legislatura municipal. Els quatre anys 
anteriors van ser de molta feina, de molta activitat i també de planifi cació. Fruit de tot això, 
avui ja és una realitat: La nova carretera, que ens permet mantenir la nostra singularitat 
com a poble i al mateix temps ens obre a noves oportunitats; oportunitats per a tots i totes, 
possibilitant noves activitats empresarials que conjuntament amb les locals  han de per-
metre viure i treballar a Olost. La nova escola, que està arribant al seu fi nal i que ha de 
permetre acollir amb tota dignitat i condicions als nostres infants, pilar bàsic de les noves 
generacions. La remodelació de la carretera de Gironella, El telecentre d’Olost, on 
ja s’estan fent cursos d’informàtica, el nou poliesportiu municipal, el nou mobiliari 
de la 2ª planta del casal, la nova cafetera del casal junt amb les taules del jardí, les 
cortines del local social de Santa Creu, les festes Majors, les fi res,…Fins a coses tant 
concretes com tapar els forats d’algun carrer,…I així podríem continuar, però no és 
aquesta l’ocasió.

Entomem amb il·lusió una nova etapa en que governarem en solitari, però no governarem 
sols, governarem amb tots vosaltres. El poble és un projecte col·lectiu que amb cohesió i 
bona entesa troba el camí i l’horitzó. Perquè els pobles sense objectius comuns, compartits, 
que no saben on van, acaben per no arribar mai enlloc. Tenim la voluntat decidida de fer 
camí en les millors condicions possibles, sabent cap on anem.

Saludem la nova etapa del Pedra de Toc, els seus redactors, així com t
que conjuntament el fan possible.

SALUTACIONS

Des del setembre del 2007 s’inicia la tercera tempo-
rada del programa “Activa’t!” amb noves propos-
tes d’activitats per la gent gran: Taller de memòria 
històrica, curs per a cuidadors/es informals, cicle de 
xerrades formatiu sobre envelliment,...Junt amb la 
resta d’activitats i propostes que ja s’estaven portant 
a terme i, tot plegat, amb l’objectiu d’anar fent reali-
tat el futur centre diürn rural del nostre municipi.
Per altra banda, al Casal es va organitzar una sessió 
de cinema infantil en el marc de les festes de Nadal. 
Va ser una activitat intergeneracional molt interes-
sant, com ho segueix sent, per segon any consecutiu, el projecte “El conte de l’avi”, on ja 
hi han participat més d’una dotzena de persones grans.
S’ha ampliat l’horari d’atenció a la Llar d’infants l’estel; actualment està oberta de 8 del 
matí a 6 de la tarda, amb servei d’atenció al migdia.
S’han adequat els espais lúdics infantils d’Olost i Santa Creu, i s’han portat a terme mi-
llores d’equipaments i mobiliari, tant al casal d’Olost (mobiliari, cafetera i nou telecentre) 
com al local social de santa creu (cortinatges).

Des del setembre del 2007 s’inicia la tercera tempo-

CIUTADANIA I BENESTAR

Es realitzen diverses reunions amb els veïns de 
Santa Creu amb l’objectiu de solucionar el proble-
ma de les pudors procedents de la Planta de Com-
postatge Fumanya de Sant Martí d’Albars. Referent 
a la mateixa problemàtica, també es rep la visita de 
representants del Síndic de Greuges i s’aprova en 
ple municipal una moció que demana el cessament 
de l’activitat de la planta i compensacions als afec-
tats.
Des del mes d’octubre de 2007 l’Ajuntament dis-
posa d’una caldera de biomassa que escalfa les de-
pendències municipals, semblant a la que ja fun-
ciona al Consorci i al local social de Santa Creu. Entenem que amb aquestes iniciatives 
estem contribuint a disminuir les emissions de CO2.

Es realitzen diverses reunions amb els veïns de
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MEDI AMBIENT

El passat 8 de febrer es van realitzar diverses proves i mesures per a detectar les anomalies 
que provoquen que diferents llars del municipi no vegin alguns canals de TV.
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha emès un informe que 
conclou que durant aquest any 2008 s’adequaran les infraestructures necessàries per a la 
correcta recepció  de les següents emissions digitals:
TVC (TV3, K33, 3/24, K3/300)
TVE ( TVE1, TVE2, Teledeporte,...)
Privades estatals ( T5, A3, Cuatro, La6, Net TV, Veo,...)
Per tal de rebre correctament aquestes emissions caldrà reorientar les antenes cap al re-
emissor.
Tot i que després de tants anys sembla un problema d’impossible solució ( la nova carre-
tera també ho semblava), tenim el compromís de posar punt i fi nal a aquesta defi ciència.

El passat 8 de febrer es van realitzar diverses proves i mesures per a detectar les anomalies

PLA PER A SOLUCIONAR LA RECEPCIÓ DE TV

L’Ajuntament ha encarregat un estudi de reordenació de la zona esportiva que contem-
pla:
- Rehabilitació dels vestidors i bar piscines.
- Rehabilitació del terra entorn piscines.
- Nova piscina infantil.
- Col·locació de gespa artifi cial al camp de futbol.

L’Ajuntament ha encarregat un estudi de reordenació de la zona esportiva que contem-

PLA D’ORDENACIÓ ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL

Ó DE TV
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Les obres segueixen el seu calendari previst i per tant l’edifi ci estarà llest i apunt per ini-
ciar el curs escolar 2008-2009 amb absoluta normalitat. Aquí us mostrem dues imatges 
recents.

Les obres segueixen el seu calendari previst i per tant l’edifi ci estarà llest i apunt per ini-
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LA NOVA ESCOLA MUNICIPAL I L’ESTAT DE LES OBRES


