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Març, marçot, mata la vella i la jove si pot
Quin març! El dia 8, com ja vau notar, va caure una nevada i va ser 
la més important des del 1986: 34 cm. I tots de neu! Seguint la ten-
dència del febrer, va ploure quasi el triple que la mitjana habitual: 
77 l/m2. I ha estat un mes molt fred, fi ns al punt que hem patit la 
mínima absoluta més baixa mesurada a Olost des de l’any 1986: 
-12,5 ºC. És de bojos!
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El pati blau

No t’ho perdis!
A Olost, hi ha caps de setmana que sembla que s’acabi el món, com 
el del 23 al 26 d’abril. Si voleu fer tot el que està previst, us podria 
agafar un bon empatx, però us animem a intentar-ho: activitats a 
la biblioteca (com la trobada de lectors i lectores), una xocolatada 
al casal, un concurs de dibuix a la Plaça, una xerrada sobre “Do-
nes d’arreu” també al Casal, la festa de l’Escola (amb teatre, dinar 
i infl ables), la consulta popular per la independència, una ballada 
de sardanes i la festa del 23è aniversari del Casal dels avis. Hi ha 
premis per qui ho faci tot!

Des de  l’apagada de la televisió analògica a 
nivell estatal el passat 3 d’abril, la televisió 
digital terrestre (TDT) és l’únic sistema de 
televisió que es pot veure. En el mapa de 
cobertura de la TDT del municipi d’Olost, 
exposat més avall, podem distingir tres zo-
nes de recepció de la senyal: la zona de color 
verd fosc  rep  senyal de la torre de l’estany; 
la zona de color verd clar rep senyal de la 
torre de Montserrat; la zona de color veig 
fosc senyal de la torre d’Olost; i les zones 
fosques representades en taques blanques 
no reben cap senyal a causa de la seva si-
tuació.
 Els possibles problemes de la TDT 
que cada usuari pugui detectar són deguts a 
què la recepció no s’ha fet bé: instal·lacions 
en males condicions, apuntalament incor-
recte de l’antena, múltiples antenes recep-
tores... En aquest casos, la millor solució 
és consultar un instal·lador que proposarà 
solucions per veure-la correctament. A les 
zones fosques, on  no és possible que arribi  
senyal, el Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació proposa com a solució la 
TDT via satèl·lit (TDT-SAT). Per poder ac-
cedir a la televisió digital per satèl·lit caldrà 
sol·licitar-ho a través d’un instal·lador de 
telecomunicacions habilitat que conjunta-
ment amb l’administració validarà les pe-
ticions (per a més informació: www.olost.
cat).

Apagada analògica: possibles 
incidències de la posada en 
marxa de la TDT Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de 

www.diba.cat/slo:
- Núm. 167841-Empleat/da d’agència de viatges a Vic.
- Núm. 167684-Agent tècnic/a comercial a Vic. 

Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents de 
www.ofi cinatreball.cat:
- Empleat/da administratiu/iva en general a Vic (2).
- Empleat/da administratiu/iva de comptabilitat a Vic.
- Recepcionista-telefonista a ofi cines a Vic.
- Dependent/a de llibreria i papereria a Vic.
- Agent comercial a Vic.
- Dependent/a de comerç, en general a Vic.
- Tècnic/a en educació infantil a Vic.
- Personal de neteja en general a Vic(2).
- Cambrer/a de pisos (hostaleria) a Les Masies de Roda.

Aquesta informació és facilitada pel Servei d’ocupació del 
Lluçanès. 

La bossa

Ajuntament d’Olost: 
Horari d’atenció al públic de 8 a 14h i de 16 a 19h.  

Serveis Socials:
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14h. 
t.social.consorci@llucanes.cat
Servei d’inserció laboral: 
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dilluns de 9 a 14h.                                                     
ocupacio.llusanes@diba.es
Joventut. Punt inquiet: 
Pl. Major, 1. 93 888 04 12. Dijous de 14h30’ a 19h
joventut.consorci@llucanes.cat 
Biblioteca:
C/Escoles,4. 93 888 04 78. Horari d’hivern: dilluns de 7 a 9h i 
de dimecres a divendres de 5 a 8h.  bibliolost@yahoo.com 
Programa Activa’t!:
Ctra. Gironella,5 – Tel. 639 223 641 i 93 888 02 11. 
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 18h. 
martigp@diba.cat 
Ambulatori:
C/Girona,1–Tel.938880408. Dilluns/ dijous de 9 a 12h. Di-
marts/ divendres de 12h30’ - 13h30’. Dimecres de 16h a 20h. 
URGÈNCIES: Tel.938560500.  
www.gencat.net/ics 
Escola Bressol Estel:
C/Raval del mig, 15 – Tel.  93 888 05 53. 
estel.olost@gmail.com
CEIP Terra Nostra:
Av. de l’esport, 1 – Tel. 93 888 09 41.  
a8022495@xtec.cat
Recollida d’andròmines i deixalleria mòbil:
La recollida d’andròmines serà els mesos parells i pel matí. La 
deixalleria mòbil els mesos imparells de 9 a 13h i de 15 a 19h. 
Informació al Tel. 93 888 02 11.
tramitolost@diba.cat
Servei de Bibliobús Tagamanent:
Tel. 609 196 431. El servei és sempre en dilluns cada 15 dies i 
de 16 a 19h. b.tagamanent@diba.cat 

Felicitem les patinadores del 
Club Patí Lluçanès pels bons 
resultats obtinguts en les pro-
ves individuals de patinatge 
artístic. La competició, orga-
nitzada a nivell comarcal pel 
Consell Esportiu d’Osona, es 
va celebrar els dies 21 i 28 de 
febrer i 7 de març.   Les pa-
tinadores havien de realitzar 
uns exercicis individualment: 
piruetes, fi gures i passos. En la 
categoria aleví C, van pujar al 
pòdium Judit Soler en primer 
lloc, Bruna Rovira en segon 
lloc i  Miriam Varela en tercer 
lloc. En la categoria Aleví B, 
Maria Casellas va quedar ter-
cera. Animem des de la Pedra 
de Toc  la Maria, que prope-
rament participarà en la fi nal 
territorial de Barcelona repre-
sentant Osona. 

F li i l i d d l

El patinatge artístic del CP Lluçanès 
guanya medalles

2a època  I  núm. 21  I  abril 2010  I  El butlletí municipal d’Olost i Santa Creu 

Pedra de Toc

El segle XX

Divendres, 18 d’abril 
- Festival del CP Lluçanès.  A les 6h de la tarda al Pavelló de Prats. Hi participen nens i nenes d’Olost.
Del 19 al 26 d’abril 
- Exposició fotogràfi ca “Dones d’arreu”. Passadís central de l’escola nova. Organitzat per Queta Buxó i ajuntament 

d’Olost. Es podrà visitar del 19 al 22 d’abril de 3 a 5 de la tarda, i el dia 25 d’11 a 14h.
Dijous, 22 d’abril  
- Club de lectura del casal: Tertúlia amb Cims borrascosos d’Emily Brontë, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca. 

Organitza el servei públic de lectura.
Divendres, 23 d’abril 
- Sant Jordi a la Biblioteca.  De 5 a 7 h. de la tarda:  III Trobada de lectors i lectores.  De 5 a 8h: No et quedis sense llibre, 

amb una parada de llibres gratuïts.
- Olost decideix. A 2/4 de 5 de la tarda, al Casal dels avis, xerrada per la consulta popular per la independència de 

Catalunya que es farà a Olost el 25 d’abril. S’oferirà una xocolatada a tots els assistents i la possibilitat de fer el 
vot anticipat.

Dissabte, 24 d’abril  
- Concurs de dibuix per a nens i nenes. Organitza l’Associació de comerciants d’Olost i Santa creu. A les 11h a la 

Plaça Major.  Espectacle del grup infantil TRAMBOTIC a partir de les 12h.
- Xerrada-exposició “Dones d’arreu”. A càrrec de Queta Buxó. A les 6 de la tarda al casal dels avis. Organitza 

l’associació Casal dels avis. 
Diumenge, 25d’abril  
- Consulta popular sobre la independència de Catalunya. Meses electorals per anar a votar situades a l’escola vella 

d’Olost i al local social de Santa Creu, de 9 a 20h. Dirigit a totes aquelles persones majors de 16 anys i 
empadronades a Olost.

- Festa de l’escola CEIP Terra Nostra i de l’AMPA. Espectacle dels nens i nenes al matí a l’escola nova i, posteriorment, 
dinar i infl ables al poliesportiu.

- Ballada de sardanes. Organitzada per Olost decideix, a 2/4 de 6 de la tarda, al carrer de les escoles. 
Dilluns, 26 d’abril
- Tertúlia amb Solitud de Victor Català, a les 22h 30’ a la Fonda Sala. Organitza el Club de Lectura la Fonda. 

Coordina la Biblioteca.
Diumenge, 2 de maig
- Fira de Santa Creu. 
Esports
Futbol Club Olost: (3ª regional)
25/04/10 F. C. OLOST – C. E. SANT MIQUEL DE BALENYÀ a les 17h.
09/05/10 F. C. OLOST – C. F. RIUDEPERES a les17h.

El diumenge de Rams d’ara fa 50 o 
60 anys es feia una petita processó pel 
centre del poble i tothom anava amb un 
ram de llorer, d’on podia penjar algun 
rosari de sucre. De palmes i palmons en 
aquella època encara se’n veien pocs. La 
benedicció es feia davant de l’església, 
però durant molts anys també s’havia 
fet al terreno. La gent normalment anava 
cantant alguna cançó, com el Crec en Déu 
o el Pare Nostre. Els assistents, com es 
pot veure a la fotografi a, anaven molt 
mudats i algunes senyores portaven el 
“sefi ro” o la “mantilla”.

Dia del ram a la plaça Major
-anys 50-Roser Ruaix

Maria Casellas reben el premi

Judit, Bruna i Miriam



Aprovat el pressupost general únic de 
l’exercici 2010. El podeu consultar, en 
versió resumida, a l’ajuntament d’Olost.
Aprovada la constitució de l’associació 
d’ens locals, juntament amb els munici-
pis d’Arbúcies, Sant Feliu Sasserra, Sant 
Hilari Sacalm i Viladrau amb el nom de 
“Associació de municipis per al desen-vo-
lupament del Pla de competitivitat turís-
tica dels boscos de bruixes i bandolers”, 
que pretén potenciar conjuntament entre 
tots els municipis implicats la seva oferta 
de turisme cultural.

Plens i decrets de govern

Què en penses del butlletí Pedra de Toc?
Teresa Molas: Crec necessari que hi hagi un butlletí municipal per informar. Però s’hauria de tenir 
clar quina és la seva funció: informar el poble del que es debat i s’acorda a l’Ajuntament? Conèixer la 
tasca que fan els olostencs a les entitats? Conèixer l’opinió del poble en diferents temes amb enquestes 
o cartes del lector? Que sigui més participatiu? etc. El format m’agrada, però crec que hi ha massa 
seccions i, com que l’espai és reduït, tot queda curt i poc aprofundit. Estic segura, però, que és molt 
llegit. 

Laura Marsó: Actualment 
és un dels millors canals de 
comunicació que té el po-
ble. Al llarg d’aquests anys 
ha estat una eina divulga-
dora imparcial d’allò que 
podia interessar un públic 
divers i intergeneracional. 
Un dels seus punts forts i 
febles alhora és aquesta im-
parcialitat. Personalment, 
m’agradaria que es mantin-
gués però amb un petit ma-
tís: que els lectors puguin 
donar-hi un toc més perso-
nal amb un apartat obert a 
opinions (agraïments, sug-
gerències, aportacions, crí-
tiques constructives) cap a tot 
allò que preocupa.

Sandra Ruaix: És un mitjà senzill, però a la vegada clar, concís i divulgatiu, que acosta la informació 
del que passa a la gent del poble. El fet de ser un tríptic, amb color i amb moltes imatges, el fa gens 
costós de llegir i interessant per al lector. També crec que es procura per al contingut, ja que no té mai 
notícies espesses i feixugues, sinó que són escrites amb un llenguatge entenedor i transparent. Sec-
cions com “El pati blau” fan que tothom estigui assabentat dels actes que tindran lloc al municipi, o 
d’altres com “L’ajuntament de prop” permeten saber de les decisions preses al consistori...

è d l
Espai de trobada

La primavera i la tardor són èpoques de migra-
ció de molts ocells, com la cigonya blanca (Ci-
conia ciconia), que sovint es veuen els mesos de 
febrer i març quan viatgen cap al nord i centre 
d’Europa o a fi nals d’estiu quan es dirigeixen al 
sud. Olost és sovint una parada en aquest llarg 
viatge. Enguany s’han vist un parell de vegades: 
la més nombrosa, la nit del 19 al 20 de febrer, en 
què es va veure un estol de 83 cigonyes. Algu-
nes d’aquestes cigonyes duien unes anelles de 
colors que se’ls col·loca quan són polls per ser 
llegides a distància i que permeten identifi -
car-les sense tornar-les a capturar. Aquestes 
marques donen informació sobre el lloc i l’any de naixement. El portal web Observació d’ocells 
amb marques especials permet fer un seguiment dels avistaments fets. De l’estol que va fer parada 
a Olost es van llegir fi ns a 23 anelles, i així vam saber que 10 van ser anellades a Alemanya, 3 a 
Suïssa i 8 a França –una d’elles, concretament a Paris-. Una d’aquestes cigonyes que es va veure 
a Olost va néixer a Menchhoffen (França) l’any 2006 i va ser vista l’agost d’aquell mateix any a 
Vic quan anava al sud. Finalment, hem pogut saber que la següent parada d’aquest grup va ser 
Palau-Saverdera (Alt Empordà), el 21 de febrer.

Paisatges i persones: Olost, punt de parada. Per Laia Jimenez

Ben aviat l’escola Terra Nostra disposarà d’un 
nou símbol que la representi. El logotip, cre-
at per Dolors Altarriba Sala, és un cercle (el 
símbol que no té ni principi ni fi )  format pels 
rostres d’un nen i una nena que s’entrella-
cen donant forma a la terra. És una simbio-
sis molt bonica entre el nom de l’escola i el 
dibuix que vol representar-lo. S’estamparan 
camisetes i gorres amb el logotip i es posaran 
a la venda durant la festa de l’escola. L’AMPA 
convida tothom als actes del dia 25 d’abril, 
que organitza juntament amb l’equip de mes-
tres, i agraeix públicament la col·laboració de-
sinteressada de la Dolors Altarriba per haver 
contribuït a fer més complet el nom de Terra 
Nostra.

AMPA Terra Nostra: Fent escola

Els projectes del municipi

El regidor adjunt de l’àrea de cultura i jo-
ventut, Ricard Mesquies, informa que s’ha 
constituït la comissió de gegants d’Olost i la 
designació de la Junta directiva.

L’alcalde, Josep Maria Freixanet, informa  
que el tall de la carretera de Vic serà per un pe-
ríode de 2 mesos. Està previst que l’obra quedi 
fi nalitzada a mitjans de maig.

• El passat dia 15 de març del 2010 es va po-
sar en marxa el Club de Feina, un nou servei, 
depenent del Consorci de Municipis del Llu-
çanès, que a Olost està obert dilluns de 9 a 11 
al telecentre (Casal de joves). ÉS un espai on 
els usuaris del Servei d’Ocupació del Lluçanès 
poden consultar les ofertes de feina actuals de 
la comarca a través dels diaris, de les revistes i 
de les pàgines web, i on poden comptar amb 
l’assessorament dels tècnics d’inserció laboral. 
Us hi esperem!

• El diumenge 14 de març es va celebrar amb 
èxit la II Edició de la Cursa de Muntanya Via 
Fora. S’hi van inscriure 104 persones i 102 
van completar el circuit, de 15 Km. Tothom va 
estar d’acord en què l’organització havia estat 
molt bona i va destacar aspectes com la senya-
lització. Tot i així, els protagonistes van ser la 
neu i el fang, que van fer que el recorregut fos 
més exigent. El primer classifi cat local va ser 
en Ramon Coromines Santanach, en 6è lloc i 
amb un temps de 1h i 13’.

El safareig

Hola Queta, què ens pots explicar de l’exposició de fotografi es Dones d’arreu?  És una exposició 
de retrats de dones de diversos llocs del món escollides pels seus trets culturals. El tema de l’exposició 
són les dones com a gènere transmissor i conservador de 
la cultura d’un país.  
Els trets culturals refl ectits en els retrats són religio-
sos o socials? Hi ha fotografi es en què el motiu és religi-
ós (Iemen, Síria, Iran...). Altres refl ecteixen l’estatus social, 
com és el retrat de la dona de l’ètnia  Yi a Yunnan (Xina). 
I també n’hi ha en què el motiu és l’atracció sexual, com 
el plat a la boca de les dones Surma de la vall de Kibish, a 
Etiòpia.
Què representa per tu la fotografi a? La fotografi a com 
a art no m’interessa massa. La fotografi a m’interessa com 
a document, i sempre amb el consentiment de la perso-
na retratada. Els paisatges no em diuen gaire res sense les 
persones. M’interessa la gent del país, com viuen, com re-
sisteixen les difi cultats del lloc que els ha tocat viure... Són 
l’objectiu de la meva càmera.
Si et poguessis quedar tan sols amb una fotografi a, 
amb quina et quedaries? Amb la fotografi a que per mo-
tius ètics i morals no he pogut fer, però que la tinc grabada 
al cap i la puc explicar.

Tens un moment?
Entrevista amb la Queta Buxó  

David Casas (el del Centre) 
recomana la sèrie televisiva Lost

Poques vegades 
trobes una tra-
ma que t’obligui 
a aïllar-te de tot. 
Això és el que 
aconsegueix la 
sèrie de J. J. Abra-
hams Lost. En aquests moments estem gaudint 
de la sisena i última temporada (o no…), i enca-
ra ens estem preguntant si realment pot tenir un 
fi nal digne de les expectatives creades. Els capí-
tols –són els més baixats de la xarxa– estan far-
cits de tota mena d’intrigues, emocions, aventu-
res i misteris, en un paratge tan bell com feréstec 
d’una illa que ens remet a uns orígens incerts 
i mitològics. És una sèrie que marca un abans 
i un després en tot el que s’emet actualment. 
És tal l’àurea d’incògnites i misteris que planteja 
que es fa inútil intentar explicar a algú de què 
va sense descobrir-li massa “secrets”… S’ha de 
veure! I per això la pregunta més freqüent entre 
els seguidors és: I tu per on passes?

Col·laboradors del Pedra de Toc

Logotip de la sèrie

-  Futbol Club Olost - salvansmcl@diba.cat

-  AMPA Terra Nostra - mireiabernat@
gmail.com – 938880941

-  Associació de Caçadors – 938880137

-  Els Cremats - daltarribas@hotmail.com

-  Penya Blanc-blava d’Olost - 
 pbbolost@hotmail.com

-  Club excursionista Via Fora - 
 excursionismeolost@hotmail.com

-  Club Ciclista d’Olost - 
 c.c.olost@hotmail.com

-  AMPA Estel - pilarsalada@gmail.com

-  Associació de comerciants - 
 adelaoo@gmail.com

-  Coral Noves Veus – 938880122.

-  Casal d’Avis d’Olost – 938880506 - 
 casaldolost@gmail.com

-  Comissió de Gegants d’Olost - 
 mesquies@hotmail.com

-  ERC Olost - 
 josepmaria.freixanet@parlament.cat

Llista d’entitats d’Olost 
i Santa Creu:

C l lab ad d l P d a d T

dona mjursi (etiòpia)

Logotip de la sèrie

Cigonyes al seu pas per Olost. 2010


