
Durant l‘estiu, una unitat mòbil s’encarrega de vi-
gilar el bosc i detectar possibles incendis forestals al 
nostre municipi: és la unitat número 98. Carme Tu-
rigues (d’Olost) i Carla Bach (de Santa Creu) són les 
responsables d’aquesta unitat. La seva feina consis-
teix en informar a la població del risc d’incendis i 
dissuadir-la de cometre infraccions contra el medi 
natural. També han de detectar columnes de fum i, 
en cas d’incendi, comunicar-ho ràpidament al cen-
tre de comunicacions que tenen assignat. 
Les unitats mòbils formen part del Pla d’Informació 
i Vigilància Complementària contra incendis fores-
tals (PVI), que s’activa durant els mesos d’estiu com 
a reforç als ADF (agents rurals) i altres dispositius 
que cobreixen la vigilància dels boscos durant l’any. 
El Pla d’Informació i Vigilància, que s’estructura 
per zones i rutes, és gestionat i planifi cat coordi-
nadament pels ADF, els ajuntaments i la Diputació 
de Barcelona. Olost pertany a la zona d’Osona i el 
centre de comunicacions és Control Osona, que es 
troba al Parc de Bombers de Vic.
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Agenda: no t’ho perdis!

Ja sabem qui busca la secreta

Curiositats del món del reciclatge

On s’han de llençar els taps de suro? A la deixa-
lleria en poden fer plafons o aïllaments. I els CDs i 
els DVDs? A la deixalleria n’aprofi ten la matriu de 
plàstic. I els bitllets de tren? Tot i tenir una banda 
magnètica, cal llençar-los al contenidor del cartró. 
Sabeu que al contenidor del vidre no s’hi podenen-
çar mai ni ceràmica, bombetes o fl uorescents, ni 
miralls, gots, plats o cendrers…? 
I si tenim pneumàtics de bicicleta usats? En fem 
una estora, com poden veure a la pàgina web 
http://dissenyireciclatge.wordpress.com/2007/05/. 
Voleu fer jocs de reciclatge? Aneu a 
http://www.arc-cat.net/ca/agencia/publicacions/
jocs.html.

Curiositat

Programa Activa’t!
Un programa obert i al servei del ciutadà

Pedra de Toc

Des de fa unes setmanes, la policia nacional ha muntat un disposi-
tiu especial que ens ha tingut intrigats, i l’objectiu del qual sembla 
que va sortint a la llum. Com molts segur que heu observat, uns 
quants vehicles amb agents de paisà han estat vigilant en diferents 
zones estratègiques de la locali-
tat. Pel secretisme que l’envolta 
i la quantitat de forces desple-
gades, ha transcendit que l’ope-
ració té un gran abast tant local 
com internacional. 
Fonts properes a la investigació 
han confi rmat que l’origen de 
l’operació ha estat la denúncia 
que ha interposat l’AITO (As-
sociació d’Imitats Traumatitzats 
d’Olost). En paraules del presi-
dent de l’Associació, R.C.S., la 
situació que han patit aquests 
últims anys era insostenible: 
s’han vulnerat repetidament 
els seus drets d’imatge, s’han ensenyat a tothom diversos domicilis 
sense el permís dels seus propietaris i han quedat exposats al públic 
de forma altament exagerada els seus trets més peculiars. 
Per fer front a la denúncia, la Interpol ha iniciat l’ “Operació Ca-
maleó”, en vistes a què aquesta festa major es puguin repetir els 
mateixos incidents. També ha 
tret a la llum pública la foto-
grafi a dels principals sospitosos 
(els que apareixen encerclats a 
la imatge), que estan en busca i 
captura. Els presumptes impli-
cats en el cas se’ls imputen els 
càrrecs denunciats. La pressió 
policial i mediàtica a la qual es 
veu sotmesa aquesta banda fa 
pensar que dins l’AITO hi ha 
alguns peixos grossos. 
Una fi ltració que ha arribat a 
la redacció de Pedra de toc ha fet 
saber que la banda ha emès un 
comunicat a través de You Tube, 
que podeu consultar posant al 
cercador: Companyia Olostenca 
de Riures, comunicat premsa.

El Programa Activa’t! ha arribat a la seva tercera temporada, gràcies, en bona part, a molts de vosal-
tres que us l’heu sabut fer vostre. Heu entès que es tracta d’un servei públic, a la vostra disposició 
i això ha donat a l’Activa’t! una personalitat cada cop més consolidada, i s’ha convertit en una font 
de motivacions per a persones que no trobaven ofertes atractives per sortir de les seves llars, ni per 
fer activitats, ni per conservar relacions socials. 
Entre Olost i Santa Creu, hi han participat: 45 persones als grups de gimnàstica, de 15 a 20 perso-
nes als tallers de memòria, una mitjana de 30 persones a les xerrades, una mitjana de 20 persones 
al cinema al casal, més de 15 voluntaris en projectes com “El conte de l’avi” i “L’escola a l’horta”, 
de 10 a 15  persones als tallers d’història i grups de cuina, i han passat 14 persones en situació de 
dependència a l’espai de dia dels dimarts i dijous al matí, sens dubte l’activitat més important del 
programa. 
Tot això no seria possible sense la cada vegada més estreta i efi caç col·laboració entre l’Ajuntament 
i l’associació del Casal d’Avis d’Olost. Ara cal, però, que anem pensant entre tots quins serveis i 
quin casal volem per al futur. Us convidem a participar-hi!
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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.
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Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
Campanya 2008 de Prevenció d’incendis

Disseny: Jordi Palau

Secreta

Unitat mòbil 98

I freu, festanyal de l’aigua, VII:
T’he d’esberlar l’escut d’un cop de cor brunzent.
La fona de l’amor em fa amor a les venes.
D’estimar-te se’m trenca la veu i la geniva.
Se m’aviven les dents i el foc de les pestanyes.
Hi ha mil petites boques al teu cos que se’m xuclen.
Hi ha el cargol mariner de l’orella, i el bec 
del sexe, que estarrufa les plomes i que em repta.
La balma de la llengua, els congosts entre llunes…
Hi ha els teus dits, de les mans i dels peus, vianants 
que truquen a la porta, i els meus llavis els obren.
Amor, hi ha la cançó de l’onada que em venç 
sense arma ni combat. Hi ha la sal. Hi ha la pluja.
I hi ha aquest gran escut, com un mol.lusc gegant 
que serves, obstinat, per desfer l’abraçada.
Maria Mercè Marçal (1952-1998)

u festanyal df llI freu ff

Divendres, 8 d’agost
- Havaneres amb Mar Brava. A les 10 de la nit, a la Plaça Major. Amb cremat de rom a la mitja part. 

Dissabte, 9 d’agost
- XIa Caminada nocturna. A les 10 de la nit; sortida des de la Plaça Major. A l’arribada, xocolotada de Cal Fon-

dista per a tothom. Inscripcions a Plaça a partir de dos quarts de 10.

Diumenge, 10 d’agost
- 16a Edició de les 6 hores de natació. De les 6 de la tarda a les 12 de la nit, a les piscines municipals. Inscripcions 

per grups a les piscines.

Dimecres, 13 d’agost
- Cinema a la fresca, amb la pel·lícula “Charlie i la fàbrica de xocolata”. A dos quarts d’11 de la nit, a la Plaça Major. 

Amb la col·laboració del Consorci de Municipis del Lluçanès.

Dijous, 14 d’agost
- 2n Campionat de botifarra, 2n Torneig de billar  i 1r Torneig de petanca. A les 4 de la tarda, al Casal d’Avis.

Dissabte, 16 d’agost
- Jocs rurals i de pagès de ferro. A les 5 de la tarda, a la Plaça Major.

Diumenge, 17 d’agost
- Espectacle infantil amb el grup Els Trambòtics. Espectacle infantil a les 12 del migdia a la Plaça Major.

Dilluns, 25 d’agost
- Primera estada de tecnifi cació i iniciació de hoquei sobre patins. Del 25 al 29 d’agost, de 10 a 13 h. al pavelló esportiu. 

Organitza: Club patí Lluçanès. Preu: 40 euros. Telèfon de contacte: Queta Bosch, 607 483 967.

Dissabte, 6 de setembre
- 3a Edició 2 hores de resistència de BTT. Inscripcions la mateixa tarda de la prova. Organitza: Club Ciclista 

d’Olost.

Dijous, 11 de setembre
- Ball de tarda amb l’orquestra Cadillac. A les 6 de la tarda, a Santa Creu.

Divendres, 12 de setembre
- Cinema al local social de Santa Creu per la festa major.

Dissabte, 13 de setembre
- Espectacle infantil amb el grup Tres per res. A les 5 de la tarda, a Santa Creu.
- Ball amb “Cafe trio”. A les 11 de la nit, al local sociocultural de Santa Creu.

Diumenge, 14 de setembre
- Sardanes a càrrec de Ciutat de Manresa. A les 12 del migdia, a Santa Creu.
- Ball amb Blue Moon. A les 7 de la tarda, al local sociocultural de Santa Creu.



L’empresa Casa Tarradellas ha adquirit l’antiga fà-
brica tèxtil Turbofi l. Es tracta de naus de 12.000 m2, 
que es convertiran en un nou centre de producció de 
l’empresa. Està previst que aquesta planta es dediqui 
a la producció d’elaborats carnis i plats refrigerats i 
que suposi la creació de 50 a 100 nous llocs de tre-
ball, als quals podran optar preferentment els veïns 
d’Olost i l’àrea d’infl uència geogràfi ca. 
Amb aquest nou projecte il·lusionant per a Olost i 
Santa Creu, es demostra que la cooperació i la suma 
d’esforços des de tots els àmbits (empreses, emprene-
dors, govern de la Generalitat i ajuntament d’Olost) 
es converteixen en un factor decisiu que cal seguir 
estimulant per afrontar amb garanties d’èxit els desa-
fi aments del futur. També és una gran notícia per a la 
gent d’Olost i Santa Creu pel que suposa en el camp social i econòmic, i posa de manifest que, quan 
un poble treballa unit, els resultats arriben. 
Finalment, no podem oblidar que aquest no és un fet aïllat. Primer va arribar la carretera des d’un 
llunyà Eix Transversal i ens va acostar més a Vic. Això va anar acompanyat de la construcció del nou 
polígon industrial. I després va prendre el relleu la construcció de la nova escola, que representa 
un gran salt per als nostres serveis públics. Tot plegat ens fa senti orgullosos del nostre poble i de 
l’energia de la seva gent. Bona festa major!

Casa Tarradelles s’instal·larà a Olost

El passat diumenge 6 de juliol es va celebrar amb èxit la 1a Marxa de resistència Via Fora a Olost, 
organitzada pel Club Excursionista. Hi van participar 41 persones, i totes van rebre un obsequi. El 
participant més jove (de 13 anys) i el més gran (de 63 anys) van marxar, a més, amb un premi espe-
cial. L’organització valora molt positivament aquesta primera edició de la marxa. Donem les gràcies 
a tota la gent que ha col·laborat perquè fos possible. Us esperem l’any vinent!

C. E. Via Fora
Èxit de la 1a Marxa de Resistència

La Tarda de motor és un dels actes de la Festa Major que 
més participants i públic aplega. Els organitzadors, Amics 
del motor d’Olost, es reuneixen durant tot l’any en els 
camps circumdants a la Balma del Gitano per provar els co-
txes i córrer en un circuït que ells mateixos han dissenyat. 
Des de fa més de sis anys, organitzen per la Festa Major 
organitzen la Tarda de motor, una  exhibició lúdica i es-
portiva de vehicles, per passar-s’ho bé  i transmetre a  les 
generacions futures la passió que senten pel tot allò que té 
rodes i espetega. En l’exhibició, hi participen motos, quads, 
speed-cars i cotxes. Les proves es realitzen per categories 
de vehicles: comencen els més joves amb motos i quads de poca cilindrada, i acaben els cotxes, 
amb diverses proves de selecció i exhibició. El circuït, d’1 km de longitud i 800 m. d’amplada, està 
ubicat al camp de futbol vell i equipat amb zona de boxes i tanques protectores. Els organitzadors 
compten amb la col·laboració de l’Ajuntament i l’Associació dels Cremats.
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Associació Amics del motor d’Olost
Tarda de motor a la Festa Major

En el transcurs de la història, fi ns i tot els pobles més primitius quan tenien una alegria o una festa, 
cantaven i ballaven. A la nostra comarca, també cantem i ballem. Fa anys, va existir al Lluçanès un 
moviment coral molt important, la Coral del Lluçanès, que va ser la mare de les corals actuals. Una 
d’aquestes és la nostra: la Coral Noves Veus d’Olost. 
Quan parlem de la nostra coral avui, seria injust no fer esment de dues persones sense les quals ben 
segur que no existiríem: es tracta del sr. Jordi Salvans i el sr. Josep M. Freixenet. El seu ajut i la seva 
col·laboració han estat determinants per aconseguir la qualitat actual de la Coral. 
Aprofi tem l’oportunitat que ens dóna el butlletí Pedra de 
Toc per fer-vos arribar els nostres pròxims objectius: 
• Volem ampliar el grup de cantaires: ens falten cantaires 

(i això no ho arregla ni el senyor alcalde!). Volem gent 
exigent amb la feina del col·lectiu. Una coral és com un 
rellotge de precisió. Tenim un equip de directors prou 
qualifi cat, que ens dirigeix amb molta efi càcia.

• El gran problema. I els nens? Els nens i els joves, no can-
ten. On són? Si els pares cantem, tenim més possibilitats 
d’engrescar els joves.

Ens adrecem a tu, lector d’aquest full informatiu, per què 
vinguis a cantar amb nosaltres! Cantar és una de les formes de fer cultura, i la cultura és el fona-
ment d’una nació. 
Si al principi hem parlat del pobles primitius, fem ara una ullada als pobles culturalment més po-
tents i fem-nos aquestes preguntes: quines corals tenen? quins pintors i quins artistes tenen en 
general? Ens hem d’aixecar del sofà, apagar la tele i participar en les activitats culturals dels nostres 
pobles si de veritat volem ser un nació.
Gràcies Pedra de Toc... Tornarem!

La Coral Noves Veus d’OlostQuin és el teu perfi l professional?  Sempre m’han interessat molt els 
ofi cis, i des dels 16 anys em dedico al ram de la fusteria en general. He 
estat en diferents empreses, totes dins del sector de la fusta, i actualment 
treballo a Olost.  
Quines motivacions et van portar a acceptar la responsabilitat políti-
ca de regidor municipal?  Des de petit sempre m’ha agradat col·laborar i 
participar en les diferents activitats populars, i entrar a l’Ajuntament m’ha 
permès viure una experiència més propera al poble. També hi va infl uir 
el grup: gent molt diversa amb ganes de treballar i il·lusió per millorar el 
nostre poble.   
Quines àrees són directament responsabilitat teva? Les regidories de 
l’Ajuntament són compartides, i jo estic en les àrees de Cultura i Joventut 
i també d’Hisenda.
Quin és el tema més important que ara mateix afecta la teva àrea?  Ara com ara el tema més 
important i urgent és la Festa Major. Entre la Comissió de festes i els companys de regidoria estem 
enllestint els últims preparatius per què tots puguem gaudir d’una bona Festa Major, plena de no-
vetats. Voldria destacar el nombre, cada cop major, d’espectacles i activitats organitzats per la gent 
d’Olost, per gent amb voluntat i ganes de fruir.

Entrevista al regidor Ricard Mesquies

Entre la gran quantitat d’activitats que es fan aquest estiu 
al Lluçanès, us volem recordar només aquells actes pen-
sats especialment per anar-hi en família, amb nens i joves. 
Poden ser activitats organitzades per un ajuntament, una 
entitat o el mateix Consorci. 
• Prats de Lluçanès: Fes-te l’agost! Els divendres d’agost. 

Jardins de Cal Bach.
• 2 d’agost a Perafi ta: Cinema a la fresca: Shrek 3. Plaça de 

l’Església.
• 11 d’agost a Sant Boi de Lluçanès: Espectacle infantil a la 

plaça.
• 21 d’agost a Sant Agustí del Lluçanès: Cinema a la fresca. 
• 31 d’’agost a Sant Feliu Sasserra: Festa de Sant Pere Almató a la 1 del migdia, i Espectacle d’humor 

a càrrec de l’esplai Sant Jordi a 2/4 de 7 de la tarda.
• 11 de setembre a la Torre d’Oristà: Cicle d’espectacles infantils del lluçanès.
• 13 de setembre a Perafi ta: Cicle d’espectacles infantils del lluçanès.
• 13 de setembre a Alpens: Cinema musicat, a les 7 de la tarda al Casino.
• 26 de setembre a Sant Feliu Sasserra: Narració amb objectes. Biblioteca.
• 28 de setembre a Alpens: Dansa Alpensina a 2/4 de 6 a la Plaça Major.
• 28 de setembre a Sant Agustí i Sant Boi de Lluçanès: Fira de l’Hostal del Vilar.
Per a qualsevol altra consulta, us podeu adreçar als diversos ajuntaments o a la web http://consorci.
llucanes.cat/
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Guia d’activitats d’estiu al Lluçanès 2008
Agenda d’actes culturals i lúdics per a les famílies

És el segon any que se celebra aquest campionat a di-
versos pobles del Lluçanès. A cada poble, s’hi celebra un 
torneig, amb equips de com a mínim 5 persones. El ca-
lendari de competició és el següent (tots comencen a les 
18h): 13 de juliol a Sta. Eulàlia de Puig-oriol; 20 de ju-
liol a Perafi ta; 27 de juliol a Prats de Lluçanès; 3 d’agost 
a Alpens; 23 d’agost a Olost; i 7 de setembre a la Torre 
d’Oristà. La coordinació de les inscripcions va a càrrec 
del Punt Inquiet: telefon 93 888 04 12, pàgina web joven-
tut.consorci@llucanes.cat.

Consorci de Municipis del Lluçanès - Punt Inquiet
II Campionat de bitlles catalanes del Lluçanès

Amb aquest logotip, que heu pogut veure a la portada del butlletí, es busca representar la unió entre 
la tradició i la modernitat, i l’evolució constant que transforma el poble d’Olost. Parteix de la cata-
lanitat que té el poble. El logosímbol es mescla amb la senyera, on s’identifi quen les quatre barres i 
simbolitza l’esforç que sempre han realitzat els olostencs per prosperar. El símbol + signifi ca que el 
poble no s’acaba amb aquests 1.100 anys, sinó que continua evolucionant i canviant. 
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El logotip dels 1.100 anys ha estat dissenyat per Jordi Palau

Futura ubicació de Casa Tarradelles

Ricard Mesquies

Coral noves veus

Tarda de motor

El dilluns 28 d’abril, en una acte celebrat al Consorci, 
es va constituir l’associació de Propietaris Forestals del 
Lluçanès. Hi van assistir propietaris forestals que es van 
voler implicar a fons amb aquesta nova Associació. La 
seva fi nalitat és el foment, protecció i conservació dels 
boscos del Lluçanès, l’elaboració i desenvolupament 
dels plans de recuperació i valorització de les fi nques 
forestals del associats; la realització d’estudis, semina-
ris i cursos relacionats amb la problemàtica dels bos-
cos, així com la col·laboració amb els serveis d’extinció 
d’incendis.

El dill 28 d’ b il l b l C i

Consorci de Municipis del Lluçanès – Territori i medi Ambient
Constitució de l’associació de Propietaris Forestals del Lluçanès

Agenda familiar 2008

Bitlles Olost 2007

Reunió inaugural abril 2008


