
El passat 28 d’abril, el Bibliobús Tagamanent va 
presentar l’espectacle Petites Històries, de Marcel 
Gros, al teatre Parroquial. Aquest espectacle, creat 
especialment per a la campanya de foment de la 
lectura que els Bibliobús organitzen cada any, és 
un viatge fantàstic pels camins de la imaginació 
a través de la peculiar 
mirada d’un pallasso. 
L’objectiu del progra-
ma de foment de la 
lectura és impulsar el 
gust per la lectura en-
tre els infants de pri-
mària, a través de la 
col·laboració amb les 
escoles. Aquest any s’ha volgut trencar una llança 
a favor del riure i l’alegria. Tota la campanya se 
centra  en l’humor, una de les maneres més rà-
pides de contactar amb els infants i, segurament, 
una de les més atractives.
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Agenda: no t’ho perdis!

Ara fa un mes i escaig 
ens van demanar de 
nou que avancéssim 
una hora els nostres 
rellotges. I per què? En 
primer lloc, és un “or-
dre” que afecta a tots els 
països de la Unió Euro-
pea i s’inicia l’any 1974. 
En segon lloc, queda 
demostrat que suposa 
un 5% d’estalvi ener-
gètic, equivalent a uns 
300 milions d’euros a 
Espanya. 90 correspo-
nents a les llars i 210 als 
serveis i les indústries. I, 
en tercer lloc, cal tenir 
un comportament res-
ponsable a les nostres 
llars prescindint, sem-
pre que puguem, de la 
llum artifi cial.

El Ple de l’Ajuntament d’Olost aprova una moció 
sobre les molèsties ocasionades per la Planta 
de compostatge Fumanya

Ets
Com els pallassos, més feliç cap per avall, 
peus cap a les estrelles, crani de lluna, 
brànquies de peix. Amb bon sentit, 
fas que no a l’ocell dodó.
Cargolat com un cabdell sobre el teu eix,
rastreges la fosca com les òlibes.
Nap silenciós del quatre 
de juliol al dia dels innocents.
Oh forment, petit pa meu!

Imprecís com la boira 
i esperat com el correu.
Més llunyà que Austràlia.
Atlas geperut, la nostra gamba viatgera.
Protegit com un capoll, tant a recer com
 una anxova dins d’un pot d’escabetx.
Nansa d’anguiles, tot tortillons. 
Belluget com un cigró. 
Correcte com una suma ben feta.
Pissarra nova, on hi ha la teva cara

SYLVIA PLATH
 ( 1932-1963)

Programa Activa’t!

Pedra de Toc

Assabentats de l’arribada d’una llicència de modifi cació de l’Ajuntament 
de Sant Martí d’Albars per a aquesta planta, que molts van entendre 
com un projecte d’ampliació encoberta, la Comissió SOS Lluçanès i la 
gent de Santa Creu han demanat una major implicació del Consorci de 
Municipis del Lluçanès i dels ajuntaments, amb el d’Olost al capdavant. 
L’Ajuntament d’Olost, de fet, anteriorment a l’aprovació d’aquesta moció, 
ja havia emprès diverses accions en relació amb aquest tema. Per tant, 
ja s’havia fet ressó, corresponsable i solidari, dels greuges ocasionats als 
veïns i veïnes de Santa Creu de Jutglar i, de manera generalitzada, a tots els 
habitants del municipi d’Olost i també als residents al Lluçanès. Per això, 
el Ple va acordar exigir que la Planta de compostatge de Fumanya cessés 
la seva activitat, que s’indemnitzés els habitants de Santa Creu i el mateix 
Ajuntament per la pèrdua de valor patrimonial i pels danys morals ocasio-
nats, i que el Consorci de Municipis del Lluçanès també aprovés aquesta 
moció en el primer consell general que es convoqués.
Si voleu consultar el contingut íntegre de la moció, ho podeu fer a www.
olost.net .

Aquest estiu farà tres temporades que 
es va posar en marxa el nou servei 
municipal d’atenció a la dependència 
i envelliment actiu que ha desembocat 
en el Programa Activa’t!. Aquesta és 
un programa d’oferta intensa i varia-
ble, tant al matí com a la tarda, que ha 
anat creixent gràcies a la resposta de 
bona part dels grans del poble. Avui, 
el servei disposa d’un espai de dia que 
funciona cada dimarts i dijous de 10 
a 12 que compta amb 6 participants, i 
d’un seguit de projectes i activitats de 
dinamització de tarda com, per exem-
ple, grups d’activitat física a Olost i Santa Creu, tallers de memòria a Olost i a Santa Creu, 
Cinema al casal, Grup de tertúlia sobre cuina antiga i tradicional, cicles de conferències sobre 
l’envelliment, projectes intergeneracionals (com “El conte de l’avi” i “L’escola a l’horta”) 
amb una quinzena de voluntaris i en col·laboració 
amb l’escola pública, el taller “Vivències” sobre la 
recuperació de la memòria històrica, cursos de formació per a cuidadors informals... I tot 
això, amb una relació cada vegada més estreta i profi tosa entre el programa i l’associació 
del Casal d’avis d’Olost i la seva junta. Us convi- dem a participar-hi i a fer-hi noves propos-
tes. Gràcies per endavant!

Ajuntament d’Olost:
Pl. Major, 1
Tel. 93 888 02 11
Fax 93 888 05 52
tramitolost@diba.cat
www.olost.net

Consell de redacció:
pedradetoc@yahoo.com

Agraïm la col·laboració de:
Paré Fotògrafs
Altres fotografi es: Robert Jové i 
Laura Marsó.
Antoni Salvans
Bibliobús Tagamanent
Solc Lluçanès
Xavier Barniol
Club Ciclista Olost
Comissió Fira de Santa Creu
Osona contra el Càncer

Correcció:
Montse Ferrer

Dipòsit Legal:
B.18744-2008 

Impressió:
Winihard Gràfi cs, S.L.
Av. del Prat, 7 
Pol. Ind. El Prat - 08180 Moià

formació per a cuidadors informals... I tot 
profi tosa entre el programa i l’associació 
dem a participar-hi i a fer-hi noves propos-

ffffffffoffooooofooofformacióióió per a c iiuidddadddors ii i ffnformallls... III tooootottttttt
pppppppppppppprprrrrofi tosa entre el programa i l’associaciióóóóóóóó
ddddddddddddddddeeeem a participar-hi i a fer-hi noves proposss-s------

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 i deixalleria mòbil:
La recollida d’andròmines serà sempre el primer 
dijous dels mesos parells i pel matí. Cal inscripció 
a l’ajuntament fi ns el dia abans de la recollida. la 
deixalleria mòbil estarà instal·lada el primer dijous 
dels mesos imparells de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. No 
cal inscripció. Informació al 93 888 02 11.
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.

Bibliobús Tagamanent
Programa de foment de la lectura. 
Primavera 2008

Cantada de Caramelles a la Plaça i a Sant Adjutori
La Coral Noves Veus, 
acompanyada d’un 
grup de nens i nenes, 
dirigits pels mestres 
Antoni i Josep Mas, 
van fer reviure un 
any més les tradicio-
nals caramelles de 
Pasqua. La Sardana, 
La campana del vespre, 
la Nit de Sant Joan, la 
Família, el Fuster O 
Evocació als Pirineus, 
aquesta última can-
tada per Pere Cana-
dell i amb tornada de 
la Coral, van ser al-
gunes de les cançons 
que vam poder se-
guir. També es van 
poder sentir i ballar 
sardanes amb la co-
bla Canigó durant el 
tradicional aplec de 
Sant Adjutori.

Dissabte, 3 de maig. 
- Fira de Santa Creu de Jutglar-Transhumància. Caminada d’Avinyó a Sta. 

Creu a 2/4 de 8 del matí. Al vespre, pregó d’inici del SOLC i xerrada 
“Patrimoni, Transhumància i camins ramaders”. Organitza: SOLC i 
Comissió de festes de Sta. Creu.

Diumenge, 4 de maig. 
- Fira de Santa Creu de Jutglar-Transhumància. Caminada d’Olost a Sta. 

Creu i esmorzar de pastor. Durant el dia, mostra d’ofi cis i exposicions. 
Al migdia, dinar de fi ra i, a la tarda ball de fi  de festa. Organitza: SOLC 
i Comissió de festes de Sta. Creu

Del 5 al 16 de maig.
- Pre-inscripció a la llar d’infants municipal Estel pel curs 2008-2009 i 

adreçat als infants nascuts durant els anys 2007 i 2008. Podeu recollir 
l’imprès a l’ajuntament.

Dijous,  8 de maig.
- Curs d’iniciació a la cata de vins. A càrrec de Sergi Sala, somelier de la 

Fonda Sala. Dies 8, 15, 22 i 29 de maig, de 20 a 22h. Quatre sessions 
teòriques  i pràctiques. Preu 10 €

Diumenge, 11 de maig 
- Sortida al Zoo amb totes les famílies de la Llar d’Infants. Organitza 

l’AMPA .Per més informació Laura Marsó.

Dimarts, 13 de maig 
- Cicle de conferències sobre envelliment: “Aprenent en el decurs de la vida”. 

Anna Bonafont, Infermera i Antropòloga. Al casal a les 16h. Programa 
Activa’t  - Ajuntament d’Olost – 639223641.

Dimarts, 20 de maig 
- Curs d’introducció a les càmeres digitals de vídeo. 20,23,27 i 30 de maig, 

els dimarts de 7 a 9 del vespre i els divendres de 2/4 de 7 a 2/4 de 9. 
Telecentre d’Olost. Organitza el Consorci de Municipis del Lluçanès. 
Places limitades i inscripcions a l’ajuntament. Altres cursos a www.
consorci.llucanes.cat 

Dijous, 22 de maig 
- Tertúlia El cor és un caçador solitari  de Carson McCullers. Club  Lectura 

a la Biblioteca. Servei de Lectura. De 5 a 6h tarda.

Diumenge, 25 de maig 
- Cinema al casal. A l’edifi ci del  casal a les 18h. Programa “Activa’t! de 

l’Ajuntament d’Olost.
- 4art Trofeu Cursa del Lluçanès. Sortida a les 10h de la Plaça. Organitza 

Club Ciclista d’Olost  (Josep Coromina 93 8880334)

Dilluns, 26 de maig.
- Vivències: El Taller de memòria històrica del nostre municipi. Edi-

fi ci del casal a les 19h. Programa Activa’t! de l’Ajuntament d’Olost 
639223641.

Esports
Futbol: Organitza F.C.OLOST – 618 705 257.
Equip Benjamí: • 17/5/08 a les 11h30’ F.C.OLOST-CASTELLTERÇOL.
Equip Juvenil: • 10/5/08 a les 17h30’ F.C.OLOST – UE SANT VICENÇ.
             •  24/5/08 a les 17h45’ F.C.OLOST – UE SANTPERE.
Equip 2ª regional: • 10/5/08 a les 17h15’ F.C.OLOST – CF CALLDETEN.
       • 24/5/08 a les 18h F.C.OLOST – UE ST.VICENÇ.



El mes d’octubre del 2007, l’ajuntament va demanar a la Diputació de Barcelona, assesso-
rament i recursos per poder tirar endavant un programa - estudi de la situació del nostre 
municipi en relació a la participació ciutadana, per tal d’impulsar accions que permetin una 
major implicació dels veïns i veïnes en la política municipal. Però, què en sabem de parti-
cipació ciutadana? Doncs que en un poble com el nostre, podem anar a fer un cafè amb 
el regidor que ens trobem pel carrer o formar part d’una entitat que tingui coses per oferir 
i organitzar. Ara l’ajuntament, però, vol fer un pas més i que aquesta participació sigui un 
canal de generació d’idees respecte les polítiques municipals. L’objectiu és clar: Potenciar al 
màxim la participació de la ciutadania i de les entitats en les accions i polítiques públiques 
del nostre municipi. Això no es pot improvisar, ja que no es tracta únicament de fer assem-
blees ciutadanes cada setmana per parlar sobre tot plegat o sobre res, si no de crear canals de 
comunicació i espais de debat efi caços entre els veïns i veïnes i el consistori. Aquest estudi 
vol recollir punts de vista i opinions de diferents col·lectius del poble, per la qual cosa s’han 
fet les primeres sessions de treball i entrevistes, tant amb el govern municipal, com amb els 
treballadors del consistori, i una primer trobada de la comissió de seguiment, un espai on 
participen persones d’entitats d’Olost i Santa Creu i veïns i veïnes a títol individual i que farà 
el seguiment del procés. Us informarem de com avança el procés i, de ben segur, necessita-
rem la col·laboració de tots vosaltres.

L’ajuntament d’Olost inicia la seva aposta per la participació ciutadana

El proper 25 de maig, el Club ciclista Olost 
portarà un any més a Olost una carrera ci-
clista puntuable per a la Copa Espanya de 
carretera en la categoria juvenils. Hi corren 
els millors corredors i equips de tot Espan-
ya. Aquesta ja serà la tercera cursa que es 
disputa al poble d’Olost i als pobles i carre-
teres del Lluçanès. 
El recorregut de la cursa és molt entretingut 
per al públic, perquè hi ha punts molt bo-
nics per veure com  pugen els ciclistes, com 
Lourdes, a Prats. Un altre punt interessant de la carretera és els Tossals. 
El primer cop, els corredors sortiran d’Olost, direcció Vic. El segon cop, a mitja carrera, 
quan entrin a Oristà, agafaran el trencant de la rotonda cap a l’esquerra i pujaran   a dalt 
els Tossals. 
M’agradaria poder comptar un any més amb les persones que ens van ajudar a fer els con-
trols de carretera: sense elles no es pot disputar la prova. I sobretot voldria fer un agraïment 
a tots els que, amb la seva col·laboració, fan possible que puguem fruir un any més de Tro-
feu Cursa del Lluçanès. Gràcies a tots.   Josep Corominas.

Club ciclista d’Olost. 4rt Trofeu Cursa del Lluçanès

Enguany la Fira de Santa Creu tindrà lloc el dissabte 3 
i el diumenge 4 de maig, amb actes dedicats a la trans-
humància:
Dissabte, a 2/4 de 8 del matí, farem una bona caminada 
d’uns 20 km des d’Avinyó fi ns a Santa Creu. El mateix 
dia, al vespre, comptarem amb el pregó d’inici del Solc 
i la xerrada “Patrimoni, transhumància i camins rama-
ders” .
El Diumenge, el dedicarem de ple a la fi ra, començant 
amb la ja tradicional caminada d’Olost a Santa Creu 
per a tothom que ho vulgui i amb el també tradicional 
esmorzar de pastor. Al llarg del dia, hi haurà la mostra 
d’ofi cis (tondre, teixir llana, matalasser…), així com di-
verses exposicions: ca de bestiar i de gos d’atura català, 
amb una projecció audiovisual sobre races canines co-
negudes, esquelles de taulats, cicle del xai, mostres de 
calderes de biomassa… I tot això, animat pels fi raires, 
que ens oferiran productes artesans de bona qualitat, i la colla gegantera de Prats, que en-
grescarà els nostres carrers. Al migdia, comptarem amb el dinar de fi ra a la plaça i a la tarda, 
com a fi  de festa, el ball.

Comissió de Festes - Fira de Santa Creu de Jutglar

En l’última campanya contra el càncer, realitzada els darrers mesos de l’any 2007, es va 
recollir la quantitat de 2.002,63 euros. Aquests diners es van utilitzar per a l’adquisició 
d’un mamògraf digital per a l’Hospital General de Vic. Des d’aquest butlletí, volem agrair la 
col·laboració de tots els qui vau participar, així com també a la junta de senyores del Casal 
dels avis, que voluntàriament van fer-ho possible. Moltes gràcies a tots!

Osona contra el càncer – Junta d’Olost

Quin és el teu perfi l professional? Actualment estic treba-
llant de mestre de música, i bastant enfeinat estudiant per a les 
oposicions per intentar tenir una plaça pública. De moment sóc 
interí. 
Quines motivacions et van portar a acceptar la responsabi-
litat política de regidor municipal? Bé, com ja vaig dir abans 
de les eleccions, crec que tothom ha nascut per fer alguna cosa 
en aquest món i, en el meu cas, crec que hi he vingut per di-
buixar somriures a la gent. Això es pot fer pujant un cop l’any 
a l’escenari de la Plaça amb la Companyia Olostenca de Riures, 
o treballant dia a dia, facilitant la vida a la gent i que tingui més 
benestar, des de l’Ajuntament.
Quines àrees són directament responsabilitat teva? Les regidories en què tinc res-
ponsabilitat són compartides. Amb una major presència, a cultura i joventut i, en menor 
mesura, a esports i medi ambient.
Quin és el tema més important que ara mateix afecta la teva àrea? Com el penses 
solucionar? Aquest any se celebraran els 1.100 anys del naixement d’Olost. És un tema in-
teressant que a l’àrea de cultura i festes hem de portar bé, ja que això no passa cada dia. Hi 
haurà actes emmarcats dins l’aniversari i d’altres activitats, amb la col·laboració de diverses 
entitats. Si teniu alguna idea, ens la podeu fer arribar.

i é l fil f i l l

Entrevista al regidor Antoni Salvans

El Punt Inquiet és el punt d’informació juvenil del Lluçanès, promogut des de l’Àrea de Jo-
ventut del Consorci del Lluçanès. Amb aquest servei es pretén oferir als joves del Lluçanès 
les eines i els recursos necessaris per millorar la seva autonomia personal, promoure la 
cohesió territorial, ampliar l’oferta d’equipaments juvenils i vetllar perquè els joves tinguin 
accés a la informació i als serveis que els puguin interessar. I per si això no fos poc, ofe-
reix als joves assessorament (laboral, d’oci, legal, edu-
cació...) i aposta per al foment de l’associacionisme i 
la dinamització juvenil, promovent activitats pròpies i 
ajudant en la realització d’aquelles que ja existeixen. 
En un territori com al Lluçanès, no té sentit un espai 
únic destinat a PIJ. És per això que el servei és itine-
rant entre diferents pobles del Lluçanès. A cada poble 
s’intenta buscar un espai adequat on els joves del mu-
nicipi puguin dirigir-se i posar-se en contacte amb el 
tècnic de joventut. En el cas d’Olost, els joves es poden 
dirigir a l’Ajuntament cada dijous de 14:30 a 19:00. 
Jove, si busques habitatge, si vols organitzar activitats, si 
vols constituir una associació, si vols anar de vacances, 
si vols fer un curs, si vols trobar feina, si vols millorar la teva qualitat de vida, si vols rebre 
informació legal o fi scal, si vols fer una web amb els teus companys, si vols participar de la 
vida del teu poble, si vols conèixer gent ... vine al Punt Inquiet.

Punt Inquiet, servei per als joves del Lluçanès

El XVIè cicle Solc de música i 
tradició al Lluçanès s’iniciarà 
a Santa Creu del Jutglar el 
primer cap de setmana de 
maig, amb activitats centra-
des en la fi ra i dedicades a la 
transhumància. Finalitzarà 
el 3 d’agost a Oristà. Al llarg 
de tres mesos, i a diferents 
poblacions del Lluçanès, 
s’aniran combinant concerts 
i balls juntament amb altres 
activitats dinamitzadores del 
territori en col·laboració amb 
diferents comissions de festes 
i associacions. Com cada any, 
es participarà en els aplecs de Salselles, Santa Margarida i la Pedra Dreta; en les fi res de 
Santa Creu i Alpens; en les trobades de gegants i bastoners a Sant Feliu Sasserra i a Sant 
Bartomeu del Grau. També se celebrarà la quinzena trobada de cantadors i cantadores a 
la Torre d’Oristà. I moltes coses més. Entre les actuacions musicals, el  4 de maig tindrem 
l’actuació d’Abre de Cabra a Santa Creu dels Joglars; el 12 de juliol, Quico el Cèlio, el noi i el 
Mut de Ferreries a Santa Eulàlia de Puig-Oriol; el 26 de juliol, Violines a Prats; el 2 d’agost,  
Djanbutu Thissane (Senegal) i Hexacorde i Vanesa Muela (Castella- Lleó) a Olost. 

XVIè cicle Solc, música i tradició al Lluçanès

idories en què tinc res

L’Ajuntament d’Olost disposa de dues biotrituradores per deixar als ciutadans que ho ne-
cessitin. Bàsicament serveixen per triturar restes de poda i poder-les utilitzar per as compos-
tadors domèstics. Només cal demanar-les a l’Ajuntament, que us les portarà a casa vostra i 
se les tornarà a emportar al cap d’uns dies.
Antoni Salvans regidor de l’ajuntament d’Olost disposa d’un bloc a Internet. L’adreça és: 
antomasoveria.blogspot.com.

L’Aj d
Notícies breus

a carretera és el Tossal


