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18ena Fira d’en Rocaguinarda. Malgrat les condicions climatolo-
giques, les péssimes prediccions del Meteocat de bon matí, la por a 
la pluja i  la poca afl uència de fi raires la il·lusió i l’esforç d’un poble 
va fer possible que un 
any més s’escenifi qués  
amb força públic la 
llegenda d’en Roca-
guinarda als carrers 
d’Olost. I és que com 
deia Peter Pan “Tot és 
possible si ho desitges amb 
força” 

Nova acció de la Co-
missió S.O.S Aprofi -
tant la visita al lluçanès 
del conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, 
Lluís Recoder, mem-
bres de la Comissió 
SOS Lluçanès, li han 
lliurat un sobre amb 
documents variats, en-
tre ells  el comunicat 
que van  enviar  el pas-
sat agost demanant 
novament el tanca-
ment de la planta;  la resposta  que el seu departament els hi ha tre-
més anunciant que a mitjans de novembre es realitzarà una reunió 
de la comissió de seguiment per emetre un informe de control un 
cop ja s’han realitzat totes les millores que es podien dur a terme  a 
la planta i,  l’acta que els mossos d’esquadra van aixecar a l’any 2004 
en uns terrenys on s’hi va trobar material mèdic com xeringues, am-
polles de medicaments, inhaladors, etc  i d’altres com piles i vidres 
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El pati blau

A l’inici de la 7ª temporada del Programa 
Activa’t! ens ha semblat convenient fer una 
mica de balanç dels projectes fets, així com 
de l’oferta actual. Anem a pams. A més a 
més de que, a Olost i Santa Creu de Jutglar, 
estem fent grups de gimnàstica, amb unes 
40 persones, i tallers de memòria, amb unes 
20, ja portem 4 anys parlant de cuina, 3 anys 
amb projectes intergeneracionals amb l’es-
cola, 5 anys amb grups, cursos i projectes de 
cara als cuidadors de persones  en situació 
de dependència i 5 anys amb una bona ofer-
ta de cinema, entre altres projectes i xerra-
des puntuals que s’han anat succeint al llarg 
d’aquest temps gràcies, entre altres raons, a 
la voluntat de l’ajuntament per oferir aquest 
servei i al treball de complicitat que sem-
pre ha existit entre l’Activa’t! i el Casal dels 
Avis. 

Programa Activa’t!: 
Una eina amb vocació 
de servei.
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El segle XX

Hi havia una vegada una colla de veïns i veïnes de 
Santa Creu de Jutglar que cantaven Caramelles. 
Cantant i cantant anaven fent un caler aquí i un ca-
ler allà i passava el temps fi ns que algú va tenir una 
idea: Perquè no fem una excursió, lloguem un auto i 
anem més enllà de la frontera? Seria una bona ma-
nera d’invertir aquests diners...No trobeu? Dit i fet. 
Per molts va ser la primera vegada que travessaven 
la frontera, la primera vegada que veien, per exem-
ple, un aparador ple de sostenidors o bé una dona pel 
carrer amb pantalons. N’hi havia de més joves i de 
no tant, pares i fi lls, però, en tot cas, per tots ells va 
ser una experiència única. Perdoneu, estem parlant 
dels anys 50 del segle XX. Ara? Ara anem a Nova 
York amb un pont de tres dies...diferent...millor ho 
dubto tenint en compte la il·lusió amb la que en par-
len els que van formar part d’aquella “expedició”.

Dijous, 17 de novembre  
- Xerrada sobre Primers auxilis. Per a pares i mares de nadons. A 2/4 de 7 de la tarda a l’escola Terra Nostra. Organitza 

AMPA Estel. 
- Taller de Conta contes. Per adults. A les 3 de la tarda a la Biblioteca. Organitza la Biblioteca Col·laboren el Casal d’Avis 

d’Olost  i l’Ampa Terra Nostra.
Divendres, 18 de novembre
- “Lliçons de cuina” a l’escola Terra Nostra. 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!
Diumenge, 20 de novembre  
- Eleccions generals.
Dijous, 24 de novembre  
- Club de lectura Casal.  A 2/4 de 5 de la tarda a la biblioteca. Desfent el nus del mocador de Ramón Erra. Organitza Servei Públic 

de lectura.
Divendres, 25 de novembre  
- Club de lectura la Fonda. Cròniques marcianes de Ray Bradbury. A la fonda a les 10h . Organitza Servei de lectura públic.
Dijous, 1 de desembre  
- Homenatge a Pere Quart. Xerrada a càrrec d’Antoni Pladevall. A 2/4 de 5 a la Biblioteca. Organitza Correllengua del 

Lluçanès i el Servei de Lectura Públic d’Olost.
Divendres, 2 de desembre
- “La cuina d’abans en la nostra memòria”. Tertúlia sobre cuina a partir de les 5 de la tarda al local del Centre Activa’t!. Per 

parlar de cuina, escoltar com es fa la cuina i aprendre alguna que altra recepta. Us hi esperem!
Dimecres, 7 de desembre  
- Sessió de contes a l’espai fl oquet.  El conte del Floquet amb Els Follets de Nadal. A les 5h de la tarda a la biblioteca. Organitza 

el servei de lectura públic.
Divendres, 16 de desembre  
- “Lliçons de cuina” a l’escola Terra Nostra. 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!
Diumenge, 18 de desembre  
- Festa de la Marató al Casal d’avis. De 4 a 8 h de la tarda, amb la Coral Noves Veus, una actuació de màgia, música en 

directe i el bingo. Organitza el Casal dels Avis d’Olost.
Esports  
Dissabte, 26/11. Partit d’hoquei Prebenjamí entre C.P Voltregà i C.P. Lluçanès. A les 14h30’ i al Pavelló.
  Partit d’Hoquei Benjamí entre el CP Manlleu i CP Lluçanès. A les 16h i al Pavelló.
Diumenge 27/11.  Partit de futbol entre Sant Bartomeu C.F  i Olost F.C.  A les 15h15’ i al camp de futbol .
Dissabte 3 /12. Partit d’hoquei Prebenjamí entre C.P Manlleu i C.P. Lluçanès. A les 14h30’ i al Pavelló.
Dissabte, 10/12. Partit d’Hoquei Benjamí entre el CP Riuprimer i CP Lluçanès. A les 16h i al Pavelló.
Diumenge 18/12.  Partit de futbol entre Sant Miquel de Balenyà CE  i Olost F.C.  A les 15h i al camp de futbol.

Lliçons de cuina. Octubre 2011.

No t’ho perdis! 

fi ra d’en Rocaguinarda 2011

ens volem aturar aquí i volem que el Centre Ac-
tiva’t! acabi sent una realitat, però de moment 
creiem que aquest és un pas molt important. I 
més, si tenim en compte la resposta de tots vo-
saltres, que ens ha permès doblar els usuaris, de 
manera que al llarg d’aquests matins tenim un 
grup que oscil·la entre les 8 i les 10 persones. Si 
sou cuidadors, persones grans, persones en situ-
ació de dependència i creieu que us podem aju-
dar d’alguna manera o si voleu més informació 
sobre les activitats, els horaris o qualsevol altre 
aspecte, podeu trobar-nos al mateix local durant 
els matins de dilluns a divendres o si voleu asse-
gurar el tret, podeu trucar abans al 639223641 o 
a l’ajuntament al 938880211. També us podeu 
dirigir als serveis socials de l’ajuntament o a l’as-
sistent social de l’ambulatori i us informaran de 
com us hi podeu acollir. Us hi esperem per tot 
allò on puguem ajudar!

Ajuntament d’Olost: Horari d’atenció al públic de 8 a 
14h i de 16 a 19h (excepte divendres a las tarda). 

Serveis Socials:  Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 
14h. t.social.consorci@llucanes.cat

Servei d’inserció laboral:  C/Escoles nº2, els dilluns de 9 
a 11h i Pl. Major,1. 93 888 04 12 els dilluns de 11 a 14h. 
ocupacio.llusanes@diba.es

Biblioteca: C/Escoles,4. 93 888 04 78. Horari d’hivern: De 
2/4 de 6 a 8 de la tarda i els dimarts de 10 a 12 del matí.  
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. Dimarts/ divendres de 12h30’ - 13h30’. Dime-
cres 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 el primer dijous de cada mes 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 els dimarts de 12 a 14h. b.tagamanent@
diba.cat 

Lli d i O b 2011

D’altra banda i amb el nou local, situat just 
a sobre del Casal dels Avis, hem cregut que 
era el moment adequat per oferir, sense per-
dre de vista la situació econòmica general, 
un augment en l’oferta d’hores d’espai de 
dia amb activitats pensades específi cament 
per persones grans i/o en situació de depen-
dència. Això vol dir que des del setembre es-
tem obrint aquest espai els dilluns, dimarts 
i dijous de 9h30’ a 12h30’ amb tertúlies, ta-
llers de memòria, grups d’exercici, memòria 
històrica i tallers manuals, entre d’altres ac-
tivitats. Per tant, hem passat de les 4 hores 
dels últims anys a les 9 hores actuals. No 

Pedra de Toc

fi d’ R i d 2011

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE 
MÚSICA , MÀGIA , BINGO

FESTA DE LA MARATÓ AL CASAL 



Destaquem que el ple del dimecres dia 
26 d’Octubre del 2011 va estar dedicat 
principalment a l’aprovació de les modifi -
cacions de les ordenances fi scals pel 2012. 
Les taxes pel 2012 experimenten un incre-
ment mig del 3% i en aquest punt es po-
den destacar tres exemples il·lustratius: En 
primer lloc la taxa corresponent al servei de 
l’Escola Bressol que passa de 95 a 110Ð en 
la seva quota mensual i que pretén adap-
tar-se als preus de municipis propers, on 
s’enfi len fi ns a 135Ð, i compensar la baixa-
da de l’aportació que fa la Generalitat per 
alumne i curs que passa de 1800 a 1600Ð 
anuals. En segon lloc, la Taxa de residus, 
i més concretament la que afecta als ha-
bitatges, que passa de 125 a 129Ð anuals, 

Plens i decrets de govern

Quin és el teu perfi l professional? Treballo en una entitat bancària.

Quines motivacions et van portar a acceptar la responsabilitat política de regidor municipal 
i número 2 de la llista? Cal valorar la feina feta els darrers anys, però com a olostenc m’he sentit 
un convidat de pedra en qualsevol decisió de l’ajuntament. Arrel d’aquest sentiment, compartit per 
un grup de veïns i veïnes que també veien com des de l’ajuntament no se’ls tenia prou en compte, 
va sorgir un moviment: Grup de Debat i d’Opinió Municipal, que fi nalment es va transformar en 
llista municipal, essent la decisió de tot el grup la que va establir l’ordre.

En quines àrees o regidories creus que pots aportar més idees i propostes durant aquesta 
legislatura? Tots els regidors podem aportar idees en qualsevol espai. Malgrat això, l’àrea econò-
mica, d’hisenda i de gestió de serveis són les més properes al meu perfi l. M’agrada gestionar i anar 
per feina.

Quin creus que són els tres temes més urgents que ara mateix caldria que abordés el go-
vern municipal? Defi nir uns pressupostos del 2012 refl ectint una disminució, entre altres,  de les 
Despeses Generals. 

Establir mecanismes per garantir la participació ciutadana en pressa de decisions, afavorint, en-
tre altres, sistemes de consultes populars i, garantint una comunicació municipal amb pluralitat, 
transparència i efi càcia. 

I, per acabar, treballar per millorar la gestió dels serveis municipals.

Tens alguna proposta de millora de Pedra de Toc? Sí, establir una reglamentació per poder 
iniciar una nova etapa en els mitjans de comunicació municipal. Malauradament aquesta proposta 
ens ha estat rebutjada.  

Excel·lent participació en la cursa de cros esco-
lar a Olost. Diumenge 23 d’octubre es va disputar 
la primera cursa de la 3era edició Comarcal de Cros 
Escolar que organitza el Consell Esportiu d’Osona 
amb l’AMPA Terra Nostra i l’Ajuntament d’Olost. 
Degut al nombre de participants inscrits d’arreu 
d’Osona fou necessari, en algunes proves, realitzar  
dues curses per una mateixa categoria. Amb el Cros 
escolar a Olost comença la lliga comarcal que re-
correrà diferents pobles i que té previst fi nalitzar 
a Folgueroles  l’11 de març . Les classifi cacions i 
els resultats es poden consultar a la pàgina web del 
Consell Esportiu d’Osona (www.ceosona.com), i a 
la pàgina web del Club Atlètic Vic (www.cavic.cat).
El cap de setmana del 29 i 30 de novembre es 
va disputar la 5ª Pedalada del Rovelló, a Olost i 
amb un total de 133 corredors. El club Ciclista està 
molt satisfet tant de la participació com de la bona 
organització assolida, que va permetre que ningú 
tingués cap problema a l’hora de fer els diferents 
recorreguts, així com del temps que també ens va 
acompanyar perquè tot anés perfectament. Només 
ens queda esperar que puguem anar millorant la 
participació. Moltes gràcies a tothom!
Josep Maria Freixenet escollit vicepresident del 
Consorci. Divendres, 28 d’octubre, a la seu del 
Consorci  és va constituir la seva nova executiva 
pels quatre pròxims anys. Després de mesos de ne-
gociacions, CiU i ERC han arribat a un acord per a 
la direcció del Consorci de Municipis del Lluçanès. 
Finalment, l’alcalde de Prats, Lluís Vila (CiU), ocu-
pa la presidència i el seu homònim d’Olost, Josep 
M. Freixanet (ERC), es fa càrrec de la vicepresidèn-
cia. L’alcalde de Sant Agustí de Lluçanès, Josep Pu-
jol, ha estat renovat com a tresorer.
La sortida a la Vall de Núria. El passat dia 30 el 
CE Via Fora va organitzar una sortida a la Vall de 
Nuria, amb una notable participació i amb un am-
bient immillorable. Les mes de 30 persones entre 
joves, menuts i no tan joves van disfrutar de la ca-
minada que es va iniciar a Fontalba i va culminar al 
Santuari de Núria. Una caminada  fàcil, amb poc desnivell però que va servir perquè fi ns i tot la 
mainada disfrutés de la muntanya i comencés a introduir-se en aquest món. Alguns dels membres 
van optar per ascendir primer al Puigmal i retornar al Santuari. Tot i que el temps no va ser gaire 
assolellat com a mínim no ens va ploure i ens va permetre gaudir d’aquest dia.
El projecte de restauració del vitrall de la façana de l’església ha despertat gran interès i parti-
cipació.  Per aquest motiu  l’organització realitzarà un taller  gratuït sobre vidre. Per altra banda, 
després de les difi cultats de l’organització de trobar un local que reunís les condicions per poder 
realitzar la restauració sense gaires problemes d’espai, l’ajuntament ha cedit al grup una sala de 
l’escola vella. L’organització també ens informa que està oberta a tothom d’Olost que vulgui seguir 
de prop el tema.

El safareig

Quan fa que us veu instal·lar a Olost? La història ve de lluny, perquè fi ns fa uns 28 anys, d’aquesta 
peixateria se n’encarregava un altre senyor que ja ens comprava, però, el genero a nosaltres, que teníem 
peixateria a Tona i a Vic. Ell mateix ens va oferir d’agafar el negoci i va començar a venir-hi el meu ger-
mà, el Manel. I des de fa uns 15 anys que ja me n’encarrego jo sol. Vam decidir agafar la botiga perquè 
ja feia anys que funcionava i el genero era molt acceptat per la gent del poble.

Sempre havies volgut ser peixater? De fet vaig ser molt afortunat perquè primer vaig poder estudiar 
una cosa que a mi m’agradava molt, com era la tecnologia industrial, i  fi ns hi tot vaig arribar a treballar-
hi un temps, però després vaig veure que l’ofi ci de peixater m’agradava més i vaig tirar per aquí. Suposo 
que ja em venia de família.

Quin tipus de gent són els clients més habituals? Hi ha de tot, però potser els que més són gent 
gran. 

Ha canviat molt amb els anys el que la gent demana a la botiga? Si, ha canviat molt. Abans la gent 
consumia 3 o 4 tipus de peix, com poden ser el lluç, el rap o la sardina. Però, actualment, ja es consu-
meixen de 30 a 35 articles diferents. Cada vegada hem 
anat portant més coses i aquest fet ha provocat que 
la clientela anés coneixent més productes i s’acostu-
més a consumir-los. I també han canviat determinats 
hàbits i se n’han recuperat d’antics, com és el cas de 
la sèpia que, actualment, es demana més bruta que 
neta, perquè la gent sap més d’on ve i és més agraïda 
a l’hora de cuinar-la.

D’on prové el teu producte? Principalment de Mer-
cabarna i en alguns casos de la llotja d’Arenys de Mar. 
A la llotja acostumo a anar-hi a començaments d’estiu 
per buscar-hi peix de costa, com la Maireta, la sardina 
o el Boqueró, que a Mercabarna no es troba.

Com veus el negoci? Jo estic prou content i espe-
ro seguir com ara. La gent busca qualitat, sinceritat i 
proximitat i això cal no perdre-ho.

Tens un moment?  Entrevista al Santi Povedano, peixater d’Olost. 

Recomana: Laura Marsó. La pràctica del Ioga. 

Estem vivint uns temps en què la força del corrent 
d’aigua de la pròpia societat, et dóna la sensació 
que se t’endu a una velocitat tant sorprenent, que 
no tens temps de contemplar el paisatge per on vas 
passant. No acabes de sentir l’olor dels perfums de 
les fl ors acabades d’esclatar i, per què no, poder fer 
una parada i simplement fruir amb tots els sentits 
d’aquell instant? Descobrir el Kundalini Yoga m’ha 
ensenyat a estimar, respectar i escoltar el meu cos 
a través del moviment, la respiració, la meditació, 
el cant i la dansa i a compartir aquestes sensacions, 
amb la gent que m’envolta al meu dia a dia familiar, 
amb les meves amistats, amb la feina i amb les per-
sones anònimes que em puc trobar pel carrer. Rega-
lar-te un espai per poder prendre plena consciència 

en un nou intent d’adaptar les tarifes d’aquest 
servei a la realitat dels costos. 
I, en tercer lloc, la taxa de serveis assistenci-
als inclosos en el Programa Activa’t! d’atenció 
a les persones en situació de dependència que 
queda congelada, entenent que és un servei 
molt important per les famílies ateses i que en 
molts casos aquestes mateixes famílies ja pa-
teixen un important nivell de despeses per la 
situació dels seus familiars.
Tot plegat amb l’objectiu de mantenir la pres-
tació i la qualitat dels serveis del poble, i amb la 
voluntat d’afegir-hi els ajustaments en la des-
pesa que hauran de refl ectir els propers pres-
supostos.
Qualsevol informació addicional la podreu con-
sultar en el tauler d’anuncis de l’ajuntament.

Espai de trobada: Els regidors que entren de nou.
Toni Prieto Llop, Portaveu Grup Municipal de Convergència i Unió.

Santi Povedano, el peixater d’Olost

Vall de Núria. Octubre 2011.

S ti P d l i t d’Ol t

Ioga a Olost. 
Tots els dimarts de 20:00 – 21:30 

a l’Escola Nova
de cada moviment i respiració que fas amb els benefi cis que comporta pel teu estat físic i emocional, 
val la pena. Et recomano que et regalis aquest espai perquè la felicitat comença en un mateix.

VV lVVV l dl dll dd NNNNúúú iii OOOOOOOOO bbbbbbb 2222011001011111

Alguns dels atletes d’Olost.

Sortida de la Pedalada del Rovelló.


