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L’ajuntament d’Olost estrena la nova pàgina web insti-
tucional, facilitant un instrument d’informació, de gestió i d’atenció 
a la ciutadania. Ens podeu fer arribar els vostres comentaris mit-
jançant el formulari de contacte que podeu trobar a la mateixa web 
www.olost.cat. En teniu un article més complert a la pàg.3 d’aquest 
mateix butlletí.
La nova carretera Olost-Olvan quedarà fi nalitzada i oberta 
a la circulació, amb la col·locació de la capa de rodadura, la propera 
primavera de 2012.
La variant d’O-
lost ja ha engegat 
el seu camí fi nal. 
Els passats dies 14 
i 15 de setembre 
es va procedir a 
l’expropiació dels 
béns correspo-
nents i està previst 
l’inici de les obres 
per aquesta tardor.
El curs escolar 
2011-2012 ja 
està en marxa 
i amb nou horari! Els nens i les nenes de Primària de l’escola 
Terra Nostra d’Olost, aquest any han passat de fer 6 hores lectives 
a fer-ne 5. De 9 del matí a dos quarts d’1 i de 3 de la tarda a dos 
quarts de 5.
N’hi ha per acabar boig! Si, parlem del temps. Llegiu si no us 
ho creieu: Hem tingut el juliol més fred des de l’any 87 i el tercer 
més plujós des del mateix any. Hem tingut l’agost més sec des del 
86. I hem tingut el segon setembre més sec des del 86 i el més calo-
rós des del 87. Potser si que entre això i la crisis més d’un o d’una 
anirà a posar algun ciri, si no ho ha fet ja.
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El pati blau

Fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Olost i l’àrea de Noves Tecnologies de la 
Diputació de Barcelona, Olost i Santa Creu 
de Jutglar, des del divendres dia 16 de se-
tembre de 2011, disposa d’una nova eina o, 
en tot cas, d’una eina que ja existia però ple-
nament renovada i amb la cara ben neta. Es-
tem parlant de la nova web institucional de 
l’ajuntament d’Olost que té com a objectiu 
principal informar, gestionar i atendre totes 
aquelles sol·licituds, dubtes o aclariments 
dels veïns i veïnes d’Olost i Santa Creu. Ha 
de ser un pont, amb una importància crei-
xent, en les relacions entre el nostre consis-
tori i tots els Olostencs i Olostenques.
Què hi podem trobar? De tot. Des d’una 
pàgina central amb notícies actualitzades 
setmanalment, fi ns a enllaços que ens por-
ten al nou facebook de l’ajuntament, a in-
formació sobre la recollida d’andròmines o 
a la previsió del temps al nostre municipi, 
entre altres punts d’interès. D’altra banda i 
des de la seva mateixa portada, també po-
deu consultar informació sobre els diferents 
serveis i equipaments municipals, tràmits i 
gestions que podeu sol·licitar per via elec-
trònica, continguts del tauler d’anuncis 
com poden ser les convocatòries dels plens, 
dades del nostre poble, continguts dels but-
lletins Pedra de Toc en format digital i un 
llarg etcètera.
Una part imprescindible perquè aquesta 
eina tingui sentit és la vostra col·laboració 
a l’hora de fer arribar suggeriments, quei-
xes, noves idees i, molt important, notícies 
que creieu que poden ser d’interès públic. 
Totes les aportacions seran ben rebudes. Us 
invitem a que hi entreu i en traieu el màxim 
profi t. www.olost.cat

Estrenem Web a Olost!
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El segle XX

Aquí teniu un dels pocs cotxes clàssics 

que “corrien” pel Lluçanès a mitjans 

del segle passat. En aquest cas es trac-

ta d’un cotxe propietat de Cal Ferrer 

de Santa Creu de Jutglar, que havia fet 

més d’un viatge fi ns a Barcelona i del 

qual el mateix Enric us pot explicar 

més d’una anècdota...

Pedra de Toc
Dimecres, 19 d’octubre  
- Inici del taller per a dones. Organitza el Consorci de Municipis del Lluçanès.
Divendres, 21 d’octubre  
- “Lliçons de cuina” a l’escola Terra Nostra. Ja hi tornem! Tenim ganes de cuinar, de veure-ho, d’ensumar i de menjar. Ens hi posarem, 

amb tots els que ens vulgueu acompanyar, a partir d’un quart de 6 de la tarda a la cuina i menjadors de la nova escola. Un hi esperem!
Dijous, 27 d’octubre  
- Club de lectura Casal. De 16h30’ a 17h30’ de la tarda a la biblioteca. Sonrisas de Bombay. El viaje que cambió mi vida de Jaume 

Sanllorente. Organitza Servei Públic de lectura.
Divendres, 28 d’octubre  
- Club de lectura la Fonda. El cor és un caçador solitari de Carson McCuller. A la fonda a les 10h . Organitza Servei de lectura públic.
Del 28 d’octubre al 10 de desembre  
- Exposició “400 anys de sotsvegueria”. Centre Cívic en horari de biblioteca.
Diumenge, 30 d’octubre  
- Excursió a la Vall de Núria. Sortida a les 8:00del  matí a la plaça. Organitza C.E Via fora. 
- Pedalada del Rovelló. Circuit amb BTT. Sortida i arribada al pavelló. Organitza el Club Ciclista Olost.
Dimecres, 2 de novembre  
- Sessió de contes.  El conte del Floquet, a les 5h de la tarda  a la biblioteca. 
Divendres, 4 de novembre  
- Xerrada “Santa Maria d’Olost”.  A les 19:00 a l’església i a càrrec de Miquel Mirambell. 
- Audiovisual “Alpamayo Express” (Perú) amb comentaris de l’Edu Sallent. A les 21h30’ i al Casal dels Avis. Organitza el C.E. Via Fora.
- Concert de cantautors al pavelló.  A les 11 de la nit. Èmfasi,  Nyandu i La mare del tano,  més discomóbil. Organitza el Jovent i els 

gegants d’Olost.
Dissabte, 5 de novembre  
- Correfoc Infantil. A les 17 h. A la Placeta del Raval. Han de venir tots aquells nens que vulguin fer de diables. Cal que vinguin equipats 

de correfoc: roba de cotó, sabates còmodes i tapades, barret, mocador al coll. A les 18 h. Al Raval, inici del correfoc. Organitzen Els 
Cremats

- Acte d’ obertura de la Fira d’en Rocaguinarda. A la sala polivalent de l’escola nova a les 20h. Inauguració de l’exposició “Sellus del 
segle XVII” a càrrec de la historiadora i fi latèlica Sra. Petit. Degustació de dolços de la Fira.

Diumenge, 6 de novembre  
- Fira d’en Rocaguinard.  Concurs de pintura ràpida, Fira artesanal i mostra d’arts i ofi cis, Rondalles, Corrandes, Romanços, Disputes, 

Baralles ...Espectacle garantit per la cia del poble. s.a. Organitza Ajuntament d’Olost. A les 16 h. Al camp de futbol vell. Pastarruca.Venda 
anticipada de parcel·les al bar Centre. Preu 3 euros .Castell de Focs a la tarda/vespre, un cop acabada la Fira. Organitzen Els cremats.

Dijous, 17 de novembre  
- Taller de narrar contes.  Per a majors d’edat i impartit per Martí Ruiz Torelló. De 15:00 a 17:00h a la sala fl oquet de la biblioteca. 

Organitza Servei públic de lectura.  Col·labora: AMPA Terra Nostra i Casal d’avis.
Esports  
Diumenge, 16/10. Partit d’hoquei Benjamí entre C.P Tonal i C.P. Lluçanès. A les 12h i al Pavelló.
Dissabte, 22/10.  Partit d’hoquei benjamí entre C.P Taradell i C.P LLuçanès . A les 16h i al Pavelló.
Diumenge 23/10.  Partit de futbol entre Seva U.E i Olost F.C.  A les 16h i al camp de futbol .
Dimarts 1/11. Partit de futbol entre Balenyà i Olost F.C.  A les 16h i al camp de futbol.
Dissabte 12 /11. Partit de futbol entre Sant Julià de Vilatorta F.C  i Olost F.C. A les 15h30’ i al camp de futbol.

Portada de la nova web d’Olost. 2011.

No t’ho perdis! 

Nova carretera Olost-Santa Creu de Jutglar

Fira d’en Rocaguinarda
5 i 6 de novembre

Entreu dins la llegenda. Olost reviurà els segle 

XVII: época de bandolers, inquisidors, “sellus”, 

trobadors, dones de mala vida... i  fi nal feliç. 
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Detall fi ra 2008  Portada de la nova web d’Olost 2011

Club de la feina: Dilluns de 9 a 11h  del 
matí. Aula de formació 

Cursos de formació contínua: curs d’ofi -
màtica  bàsica (30H) Aula de formació.

Taller per a dones: d’octubre (dimecres 19 
i 26) a novembre (divendres 4,11 i 18), de 
9h30’ a 11h30’. Centre Cívic. Organitza el 
Consorci. 

Clubs de lectura ; Club de lectura Casal 
tercer dijous de cada mes a les 5h de la tarda 
a la biblioteca. Club de lectura La Fonda 
últim divendres de cada mes a les 10h de 
la nit a la fonda. Clubs de lectura infantil 
tots els dimarts de 5 a 8h de la tarda. Orga-
nitza  El servei de lectura públic

Taller de memòria els divendres de 15h30’ 
a 16h45’, un divendres a Olost i un diven-
dres a Santa Creu. Organitza Programa Ac-
tiva’t.

Tertúlia sobre cuina “La cuina d’abans en 
la nostra memòria” al Centre Activa’t! i un 
divendres al mes. Organitza Programa Ac-
tiva’t.

Taller pràctic sobre cuina “Lliçons de cui-
na” a la cuina de l’escola nova i un diven-
dres al mes. Organitza Programa Activa’t.

Taller de manualitats de mitja i ganxet. 
Els dimecres  de 3:30 a 5:30. Organitza el 
Casal. 

Pilates: dimarts de 18:30 a 19:30h i diven-
dres de 20:00 a 21:00 al gimnàs del centre 
cívic.

Ioga: dimarts de 20 a 21:30 al gimnàs de 
l’escola nova.

Tai-txi: dilluns de 21:30 a 23h al gimnàs de 
l’escola nova

Gimnàstica de manteniment: dilluns i di-
mecres de 9:30 a 11:15h al Casal d’avis.

Country. D’octubre a desembre cada dijous 
de 20 a 21:30 al gimnàs de l’escola nova.

Patinatge: dimarts, dijous i divendres de 
5:30 a 8:30 al pavelló.

Hoquei: dilluns i dimecres de 5:30 a 9:00 
de la nit al pavelló.

Tallers i cursos de formació  



Destaquem que en el ple del dimarts 
dia 2 d’Agost del 2011 es va acordar per 
unanimitat de tots els regidors/es l’accep-
tació de la subvenció del Departament 
d’Ensenyament a la  Llar Infants Estel, 
curs 2010-2011. Aquesta subvenció, que 
difereix de la prevista inicialment, corres-
pon a les retallades del govern de la Gene-
ralitat i suposarà un esforç extra per part 
de l’ajuntament així com de totes les parts 
implicades, per tal de poder mantenir els 
serveis actuals, com es la nostra voluntat.
També es va voler donar, en nom de l’ajun-
tament d’Olost i Santa Creu, el nostre mes 
sincer condol a la familia del Sr. Josep Tar-
rés.

Plens i decrets de govern

Quin és el teu perfi l professional? Sóc enginyer tècnic agrícola, i actualment treballo com a delegat 
comercial en una empresa que ens dediquem principalment a aplicar tècniques de bioenginyeria per a 
l’estabilització i revegetació de talussos. Bàsicament en l’àmbit de les obres civils, restauracions hidrolò-
giques -forestals i grans infraestructures.
Quines motivacions et van portar a 
acceptar la responsabilitat política de 
regidor? La il·lusió de millorar el poble, 
de tirar endavant projectes engrescadors, 
de formar part d’un grup de persones 
amb molts valors humans,etc...Es un 
repte i també una responsabilitat... i això 
m’agrada.
En quines àrees o regidories creus 
que pots aportar més idees i propos-
tes durant la propera legislatura? Bà-
sicament estic a l’àrea de regim intern, 
tot i que també col·laborant amb altres 
àrees (joventut, cultura, esports). Crec 
que hem de fer un esforç en saber trans-
metre el que es fa a dins de l’ajuntament 
a tots els ciutadans d’Olost i Santa Creu. 
Seran uns anys que tot i la situació actual 
es podran fer coses molt interessants. Això si, controlant les despeses.
Quins creus que són els tres temes més urgents que ara mateix caldria que abordés el govern 
municipal? Consolidar la fi ra, engegar el nou projecte del centre cívic seguint amb la idea d’Olost i 
Santa Creu, pobles educadors (OSPE), i millorar les instal·lacions de la Llar d’Infants.
Tens alguna proposta de millora pel Pedra de Toc? Crear el pedra de toc digital, i ampliar-lo de 
continguts.

•Èxit de participació en  la reforma dels vitralls de la façana principal de l’església. Dolors del 
Castell, tècnica del projecte, ha confi rmat que el Bisbat ha aprovat el projecte i el pressupost. Falta 
ara com organitzar-se i iniciar la tasca!•Olostencs i olostenques a Begur. El passat 5 de setembre 
veïns i veïnes d’Olost van visitar  la Fira d’indians a Begur en un viatge organitzat per viatges 
Serrat. •Aquest estiu, una servidora, ha seguit pel facebook, els gegants d’Olost. Han estat a Ri-
bes de Fresser; a Pallejà; a Sabadell en la  Trobada de gegants del barri de Gràcia;  a Sant Hipòlit 
trobada gegantera; A Andorra amb la colla  de Sant Julià; A Prats en el 25é  aniversari; A Vic amb 
els gegants del carrer de la Riera. I continuen...El 23 d’octubre van a  ballar a Tarragona II edició 
de la trobada gegantera del passeig de les palmeres. •Horari d’hivern a la Biblioteca. Tardes de 
dilluns, dimecres, dijous i divendres de 5:30 a 8h; Matí de dimarts de 10 a 12h • A qui li interessi 
rebre classes de reforç o be reforç d’angles, es posi en contacte amb la biblioteca o el Punt Inquiet. 
•Entre els dies 9 i 14 de setembre Santa Creu de Jutglar va tornar a celebrar la seva Festa Major. A 
més a més dels actes previstos, com el cinema, la caminada, l’espectacle infantil, l’ofi ci solemne i la 
música, aquest any la festa va comptar amb un espectacle únic i excepcional: El dia 13, mitjançant 
una grua de gran tonatge i un transport especial, es va procedir a la col·locació de la passarel·la que 
connecta els dos nuclis de Santa Creu.

ÈÈÈ

El safareig

Quan anys fa que vas començar en aquesta feina? Doncs 4, els mateixos anys que fa que l’escola va 
canviar de lloc i va començar en el nou edifi ci.

Com es va produir aquest canvi? Tu formaves part de la brigada municipal oi? Exacte, però ales-
hores l’escola va demanar tenir una persona a mitja jornada per fer de conserge i ho vaig demanar. Em 
van acceptar i vaig començar.

Quin horari fas? El meu horari ofi cial és de 9 a 13h, però a les tardes hi sóc moltes vegades per tasques 
de manteniment i altres.

Exactament quina és la teva feina? Doncs una mica de tot. Atendre el telèfon quan no hi ha ningú als 
despatxos, obrir i tancar les portes de tot l’edifi ci, atendre i rebre els pares i mares que venen per algun 
motiu, portar a terme la supervisió de les calderes i el repàs i manteniment de l’escola en aquelles ava-
ries que jo pugui solucionar, enviar un correu 
d’avís a l’empresa de manteniment si el pro-
blema ja és més important, fer el manteniment 
dels jardins, sorres i patis, fer el manteniment 
de l’hort quan ho demanen i tasques d’ofi cina 
com enquadernar, fotocopiar, plastifi car,etc...A 
més a més he de tenir el telèfon mòbil connec-
tat 24 hores al dia ja que si es dispara l’alarma, 
arriba a l’empresa encarregada de Barcelona i 
el primer que fan és trucar-me a mi per veure 
què passa. Si l’avís és fals o cal avisar els mos-
sos.

Què és el que t’agrada més de la teva feina? 
Doncs tot, perquè el més important és que hi 
ha molt de respecte i bon ambient amb tota la 
gent que treballem a l’escola. Hi estic molt bé. 

Tens un moment?  Entrevista a Josep Castany, conserge de l’escola 
Terra Nostra d’Olost

Recomana: Teresa Ribera “ Amor pels llibres” 

Aquest estiu, m’he esplaiat a cor què vols. Com una bona sibarita o 
una golafre, depèn de com es miri. M’agrada variar. Com en el men-
jar. Vist de fora diríeu que és un bon batibull. La lectura és com el 
menjar. Hi ha lectures que són per degustar-les lentament, d’altres 
són per empassar-se-les sense mastegar. I per mi, aquest temps de 
lectora plaent és l’estiu. 
Per això, per poder-me escarxofar a la gandula o al sofà amb un 
bon llibre a les mans. Com un bon vi. Abans de tastar-lo ens mirem 
l’ampolla, la forma, el color translúcid que ens deixa intuir només o 
ens mostra sense trampes el contingut, color que ens evoca olors i sensacions. 
El llibre aquest continent ple de sorpreses capaç d’enganxar-nos, de remoure’ns per dins, de transpor-
tar-nos sense més al lloc més inversemblant. El llibre es deixa tocar i fa olor i t’allibera tot un món de 
sensacions i records únics. Aquest petits tresors anomenats llibres estan en perill d’extinció? Des de 
l’estiu passat que hi ha un debat obert entorn de la reutilització dels llibres a les aules. Perquè una cosa 
són els llibres escolars i l’altra els llibres de lectura. Existeix un manifest ( Manifest per la no reutilit-
zació del llibre literari a les aules: http://noreutalitzacio.blogspot.com) defensant el dret a la biblioteca 
personal i a la no reutilització d’aquests llibres de contingut literari

Un dels aspectes positius de la globalització és (per exemple) que, a Olost un petit municipi de la 
comarca del Lluçanès, a milers de kilòmetres de distància, es pot practicar una disciplina mil·lenària 
oriental com el Tai-txi. Pedra de toc ha parlat amb l’Oriol Llop que des de fa tres anys imparteix els 
seus coneixements al nostre poble. Vaig començar fa més de vint-i-cinc anys amb el karate però quan vaig des-
cobrir el tai-txi ara en fa quinze vaig decidir dedicar-m’hi  amb tots els sentits tot i que em va costar trobar algú que 
me n’ensenyés perquè llavors no era una activitat tan coneguda com ara. El Tai-txi pot ser útil a nivell físic per 
adquirir hàbits que ajuden a la fl exibilitat i equilibri del cos i també a nivell mental per equilibrar els 
nostres sentiments i actituds. Segons l’Oriol, el Tai-txi  és una art marcial xinesa en què es busca salut física i 
mental, tot fent una seqüència de moviments lents i fl uids (anomenats forma) on la ment, la respiració, el cos i l’esperit 
s’uneixen en perfecta harmonia equilibrant l’energia i atorgant un òptim estat de salut. Amb la pràctica del tai-txi 
eliminem rigidesa i tensions acumulades, 
fet que ens permet moure’ns de forma 
lliure i natural Actualment ho fa un 
cop a la setmana al gimnàs de les 
escoles noves i les seves sessions 
van dirigides no només als que estan 
interessats per la cultura oriental sinó 
també als que busquen una manera de 
ser més harmònica, una fi losofi a de la 
vida que ens permeti reaccionar davant 
els estímuls adversos de la vida no tant 
material com la que ens té acostumats 
la societat occidental on impera més el 
tenir que el ser. 
Així doncs ja ho sabeu tots els inte-
ressats podeu anar a comprovar els 
benefi cis del Tai-txi els dilluns de 
2/4 de 10 a 2/4 de 11 al gimnàs de 
l’escola nova.

Identitats: Tai-txi a Olost.

Destaquem que en el ple del dimarts dia 20 
de setembre del 2011 es va acordar l’aprova-
ció inicial del projecte de l’obra titulada: “Con-
nexió del clavegueram del carrer Sant Adjutori 
a la xarxa municipal i remodelació d’una part 
del col·lector del carrer Canigó”. Amb l’inici 
d’aquest procediment es pretén, un cop fi nalit-
zat el mateix d’aquí uns mesos, donar per aca-
bat el tema del clavegueram al poble d’Olost.
També es va acordar l’aprovació per unanimi-
tat de la Moció de suport al model lingüístic 
de la Llei d’Educació de Catalunya que recolza, 
entre altres aspectes, el model d’immersió lin-
güística al nostre país i el català com a llengua 
vehicular a les escoles.

Joan Salvans i Homet

Espai de trobada: Els regidors que entren de nou.
Joan Salvans i Homet, Segon tinent d’alcalde i regidor delegat           
de l’àrea de règim intern.

J S l i H t

Josep Castany. Octubre de 2011. Tai-txi a l’escola nova. Octubre 2011.


