
Bona tarda/vespre a tothom, vull dir que estic molt agraïda 

per la vostra presència i sorpresa per la proposició que em va 

realitzar l´equip de govern per ser la pregonera d´engany. 

(Un breu  incís: al llarg del pregó podreu gaudir de diferents 

activitats viscudes al poble d´Olost.) 

Com la majoria sabeu sóc nascuda a Olost i he viscut tota la 

vida a Olost, sóc nascuda al 75 i per tant tinc 42 anys,sóc Eng.Tec. 

Agrícola i Tecnologa d´aliments entre d´altres. Estic casada i tinc 

un fill, en Marc. Havia estat regidora a l´Ajuntament durant 12, 

anys bàsicament movent-me en les àrees de Serveis Socials, Salut 

Cultura i Festes.  Em defineixo com una persona sèria però 

divertida, molt autoexigent, racional(penso),  radical i (per qui 

em coneixi més d´aprop) sap que dic les coses sense embuts. He 

treballat fins a l´actualitat com a responsable d´inseminació 

artificial i genètica porcina; per mi a més que una feina era una 

experiència nova cada dia,ha estat tot un plaer treballar amb 

l´equip d´aquesta empresa. 

Qui ho havia de dir que en aquesta mateixa aula on vaig fer 

parvulari avui faria el pregó de la Festa Major. Quines 

experiències aquelles de parvulari i EGB, encenent l´estufa cada 

dia al matí, fent una bona fumarel.la i fins i tot algun cop ens 

havia cauigut el canó de l´estufa, aquí vaig estudiar i passar 

experiències inolvidables amb la colla. L´ escola construïda en 

aquell moment, era dissenyada en època de la república però no 

modificada com la recordem en aquells moments fins el 1961. 

Quan vaig acabar 8è l´any següent es va estrenar l´ampliació i 

arran de la construcció de la nova escola a la zona esportiva , 

aquí avui és el Centre Cívic i Espai Rocaguinarda. 

 



Vull aprofitar per felicitar en Marc Canadell pel Premi 

Doctor Grau d´enguany, amb una nota excel.lent, l´any que ve 

estudiarà enginyeria aeroespacial. Marc, lo que has aconseguit 

no és sort sinó fruit d´un gran treball i esforç realitzat dia a dia. 

Moltes Felicitats. 

També vull felicitar en Jordi Nogués, més conegut com a 

Panadero per l´escultura realizada en el parc de la República, i els 

valors que esmenta:igualtat, solidaritat, justicia,esforç, cultura i 

llibertat; de fet el meu pregó faré una reflexió sobre aquests 

valors. Moltes felicitats Jordi. 

Com que això de fer pregons no és la meva especialitat, 

primer de tot  vull fer  homenatge o esment, com n´hi volgueu 

dir, a les antigues pregoneres; perquè  em sembla que jo sóc la 

tercera; i a més amb elles vull fer una reflexió important dels 

moments que s´estan vivint injustament avui en dia. 

 

1. L´any passat la pregonera va ser Domi Correas Palencia, 

entre altres la meva tieta, va nèixer a Villalgordo del Júcar 

(Albacete), tot i arribar aquí sense saber gens el català i 

segur que va haver de mirar varis cops el mapa per saber 

on queia Olost,  la nostra generació i l´anterior  vam ser els 

primers  alumnes que ja vam estar escolaritzats totalment 

en català.  

Fins fa uns mesos, mai m´havia plantejat que 40 anys 

després ens haguéssim de  preocupar de l´ensenyament i 

educació dels nostres fills respecte l´idioma, el català. 

Personalment crec que com més idiomes es puguin 

conèixer i parlar més ric és  un poble. 

 



2. La pregonera del 2010, va ser la Muriel Casals, nascuda a 

Avinyó (França) el 1945, i va morir el febrer del 2016. Ella 

era filla d’un soldat catòlic republicà exiliat i d’una mestra 

francesa, per això la política i l’activisme van marcar 

sempre l’ADN de Casals.  Com pot ser que 80-90 anys 

després tornem a tenir exiliats polítics??? I  Presos 

polítics?? 

 

Per un costat, tinc la sensació que  la societat ha avançat, 

però políticament hi ha hagut un retrossés dels nostres 

drets, retrossés en la llibertat d´expressió i reivindico  la 

llibertat de les persones que avui en dia estan a l´exili o a la 

presó. 

 

Per aquests motius penso centrar el meu discurs en 

els valors i respecte entre els ciutadans. Un valor “és allò 

propi de l’ésser humà, que fa que tinguem determinades 

actituds vers la vida i ens comportem d’una manera 

concreta. Un valor constitueix el motor i la guia de la nostra 

conducta i és un filtre per a les nostres percepcions i 

concepcions del món”2. 

Hi ha valors que son compartits per la societat amb 

l´objectiu d´un benestar colectiu, i és aquí on apareix el 

paper de les entitats, associacionisme i voluntarietat. 

 

En un poble petit com Olost és molt important el 

paper de les entitats, i pel poble que som penso que hi ha 

un munt d´entitats, algunes molt antigues com els 

Caçadors, Casal d´Avis. el Club Ciclista i altres. 

 



Des del Casal d´Avis i Centre Cívic es realitzen un munt 

d´activitats al llarg del mes: gimnàstica, balls en línia, 

petanca, xerrades... i el més important és que la idea de 

muntar una activitat o una altra no és per imposició per 

part de  l´entitat sinó per la demanda que es fa desde un 

col.lectiu de gent. A part de realitzar les activitats en sí, vol 

dir sortir, comunicar-se amb la gent, preparar alguna 

sortida ... i això fa que un poble sigui viu. També es relitzen 

activitats i sortides conjuntes amb gent gran del Lluçanès. 

També cal esmentar la Coral Noves Veus, el qual cal 

valorar l´esforç que va realitzar la Montserrat Codina per 

poder realitzar assajos de fora regular i crear una entitat 

més sòlida que no només assagés per a actes puntuals. 

Actualment la Coral s´ha anat renovant i a través del 

Consorci, puntualment, es fan trobades amb altres corals 

del LLuçanés. 

 

A partir del 2013 apareixen noves entitats  com Via 

Fora(unió excursionista d´Olost), la Comissió de Festes 

(actualment anomenada Cràpula)... 

Agraeixo la Cràpula per organitzar aquesta gran Festa 

Major i m´encanta la reflexió que feu sobre les actituds 

masclistes i racistes i l´esment que  passar-ho bé no és 

equivalent a beure en excès. 

 

Es van tornar a treure els Gegants; on ja havien existit i 

molts membres que en formen part en l´actualitat els pares 

ja havien estat també vinculats en aquesta entitat, també 

Recordem que els primers gegants van ser construïts per la 

Dolor Corominas, i van recórrer diferents llocs de Catalunya 

també van visitar Menorca, Holanda, Perpinyà.... La colla 



anys després es va es va desfer fins a ressorgir una nova 

colla.  El 2014  es van construir uns gegants nous rèplica 

dels primers però amb menys pes; aquesta colla també ha 

fet corrér els gegants i el nom d´Olost per arreu de Cataluya 

i en varies ocasions han estat a Menorca. 

 

Una altra associció, Els Cremats d´Olost, és una altra 

actualment surten només per Festa Major però han 

representat a Catalunya en varis Aples Internacionals 

organitzats per Adifolk com: Luxemurg 2009,Crakòvia 2010 

i Verona 2013; a part de participar en diferents correfocs i 

trobades de bestiari com Bossost, Molins de Rei, Roda, 

barris de Barcelona  entre d´altres. Val a dir que aquesta 

entitat, com la Colla Gegantera, ja havia existit i alguns 

membres que en formen part en l´actualitat els seus pares 

ja havien estat compromesos amb l´entitat. 

 

Aquestes dues darreres entitats han donat a conèixer 

el poble d´Olost a molts indrets, i encara que actualment  

només surtin per Festa Major és molt important lo bé que 

s´ho van passar i disfrutar els membres en el seu  moment; 

perquè les coses es disfruten quan es fan a gust, i a vegades 

potser cal deixar morir una cosa perquè després en 

resorgeixi una de nova; és com la vida d´una planta que 

neix, creix es desevolupa i quan mort deixa unes llavors  

que en qualsevol moment poden rebrotar. 

 

Quan el Consorci va organitzar el primer concurs de 

bitlles del Lluçanès, recordo els primers anys haver d´anar a 

buscar jugadors perquè no hihavia equip; actualment hi ha 

dos equips de Bitlles a Olost, les Revifalles i Les Parres. 



 

I no ens descuidem de la fira d´en Rocaguinarda que 

tot i no estar constituïda com a entitat cada any més d´un 

centenar d´olostencs i olostenques la fan possible. 

 

Segurament em deixo algunes entitats, perdoneu no 

és per falta de respecte que no les hagi esmentat, sinó per 

descuit. 

 

Uns altres valors a destacar són els valors humans, els 

quals és refereixen a l´ètica, tolerància, solidaritat, amistat 

honestedad, justícia i honradesa. 

La llibertat és un valor humà que disposem totes les 

persones per pendre decisions i expresar els nostres 

sentiments i opinions. 

També parlaré de les entitats socio-sanitàries que existixen 

al poble: 

• Donació de sang dues vegades a l´any. Desde fa uns anys 

a Olost es recull sang i plasma,  i les donacions roden al 

voltant d´un centenar. 

• Osona contra el Càncer, on es realitza la 

guardiola/recollida el dia de la Fira. A l´escola també es 

va anar a parlar de l´entitat i se´ls va presentar un llibre 

adaptat per a nens on s´explica què és i com evoluciona 

el càncer. 

• Enguany tot i no ser una entitat també s´ha portat desde 

d´Osona el projecte Pinkmama, en el qual podies 

col.laborar comprant un mocador per a les persones que 

pateixen càncer. Olost va participar comprant un 33% 

dels mocadors totals venuts. 



• Cada any el primer cap de setmana d´agost Olost 

participa en la Fundació Mulla´t per l´escleròsi múltiple. 

• El passat mes de juliol, jo mateixa, vaig impartir una 

Xerrada sobre les Malalties Minoritàries; a l´escola 

també es va realitzar la xerrada i els beneficis 

aconseguits per la cooperativa “Copes” que van crear els 

mateixos alumnes de cicle superior van anar destinats a 

aquesta entitat. 

En general podem tenir concepte que Olost és un poble petit 

però molt solidari i les donacions rebudes/per nombre 

d´habitant són molt elevades. Per tan crec que Olost és un poble 

actiu, amb vida i  que quan cal la gent sap fer pinya. 

 

Com molts ja sabeu actualment estic diagnosticada de 

varies malalties, algunes d´elles considerades malalties 

minoritàries; és quan estàs en aquestes situacions que does 

més importància a alguns valors: 

• Descobreixes qui són la teva família i els teus amics de 

veritat i els que queden bé per sortir a la foto. En el meu 

cas agraeixo l´ajuda incondicional rebuda per en Jesús, 

Marc i els meus pares i germans. 

• I demano respecte a les persones que discriminen a 

terceres persones per patir una disminució física o 

mental. 

• També penso que en moltes ocasions es col.labora amb 

entitats, que amb tot el seu respecte ens queden molt 

lluyanes i poques vegades ens adonem que al nostre 

voltant hi ha moltes entitats socials i fundacions 

mèdiques que  estan molt desconegudes i necessitades 

tirar endavant els seus projectes. 



 

Us deixo amb totes aquestes reflexions, us agreixo molt 

sincerament la vostra assistència, i us desitjo una Bona 

Festa Major!!! 

 

 


