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Ambulatori d’Olost

La reforma dels serveis d’urgència no afecta l’Àrea Bàsica de Salut
del Lluçanès
Durant la seva visita a Osona a ﬁnals d’any, la consellera CAP Olost.
de Salut, Marina Geli, va conﬁrmar que a partir del mes de
març es començaria a aplicar un nou pla d’urgències a la
comarca.
Aquest nou pla consisteix en centralitzar el servei d’urgències
a l’hospital de Vic totes les nits. La proposta de centralitzar
l’atenció d’urgències a Vic no afecta els centres d’atenció
primària del Lluçanès, que continuaran prestant el servei
d’atenció continuada fora de l’hora habitual. La raó que
aquesta reforma no afecti el consultori d’Olost és la distància que hi ha entre l’Àrea de Salut del Lluçanès i l’Hospital
de Vic. Així doncs, per qualsevol urgència es pot acudir a la
nostra Àrea Bàsica de Salut, telefonant al 93 856 05 00 durant les 24 hores, o bé dissabtes i
diumenges a les 11h del matí al mateix consultori d’Olost, on hi ha servei presencial de metge
i infermera. Aquest mateix servei és a Sant Bartomeu a les 10h del matí, i a les 12h a Prats.

Biblioteca. Servei de Lectura Públic

Sant Jordi
El dia 23 d’abril, la Biblioteca vol celebrar el dia
dels
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diverses activitats dirigides a tothom i en particular als usuaris. En primer lloc, des de l’espai que
ens ofereix el butlletí Pedra de Toc, adrecem una
invitació a participar de la festa de Sant Jordi llegint en veu alta. No es tracta de cap marató, sinó
de provar de llegir públicament alguna lectura
que ens agradi o ens hagi commogut especialment: un poema, un conte, un fragment d’una
novel·la... A canvi, com a prova d’amor a la lectura, ho gratiﬁcarem amb una rosa. La primera
trobada de lectors en veu alta tindrà lloc a la
Biblioteca de 5 a 7 de la tarda; es començarà pels
lectors més petits. Paral·lelament a la trobada, organitzem una parada de llibres de segona mà.
Si tens llibres que ja hagis llegit i a casa t’ocupen
massa espai, pots venir a deixar-los a la biblioteca,
intercanviar-los per d’altres o simplement agafar
el que més t’agradi. Per als més petits hi haurà els
retallables del cavaller, la princesa i el drac,
Contes dibuixats. octubre 2007.
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Paré Fotògraf

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 divendres 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 ﬁns 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.

De la rosa als
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Si en saps el pler no estalviïs el bes
que el goig d’amar no comporta mesura.
Deixa’t besar, i tu besa després
que és sempre als llavis que l’amor perdura.

J. Salvat Papasseit
(1894-1924)

- Curs de sardanes al local sociocultural de Santa Creu de Jutglar. Inscripció
gratuïta! Informació: Esther Solanich 938880014 i Sandra Ruaix 646502885.

- 1ª passejada poètica. 8h matí a la plaça. Organitza: Versajant a Olost.

Dissabte, 12 d’abril.
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- Taller de dansa estil Bolliwood. Pavelló Poliesportiu de 5 a 7 de la tarda. Organitza
Grup de Dansa del ventre. Informació a Marta Font 657641844.

Diumenge, 13 d’abril.

Sumari

- 2ª passejada poètica. 8h matí a la plaça. Organitza: Versajant a Olost.

Cançó Breu

Dimarts, 15 d’abril.

Totes m’estimen a mi
i jo les estimo a totes.
Vagarejo, pelegrí,
al llarg d’un somni de noies.
Doneu-me un cor més petit,
que aquest que tinc no se m’omple.
Només l’anhel d’inﬁnit
i el vent, per les quatre portes...

- Cicle de conferències sobre envelliment: “Què puc fer per respirar millor?”. Ricard Castro, Fisioterapeuta. Al casal a les 16h. Programa Activa’t - Ajuntament
d’Olost – 639223641.

Josep Palau i Fabre
(1917-2008)

Pedra de Toc

Dissabte, 5 d’abril.
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Dissabte, 19 d’abril.
- Concurs de dibuix a les 11h del matí a la plaça i exposició de dibuixos a les botigues. Organitza Associació de Comerciants.
- Aniversari del búlder a Cal Ferrer. A la tarda, portes obertes amb escalada i berenar. Centre Excursionista Via Fora.
- 3ª passejada poètica. 8h matí a la plaça. Organitza: Versajant.
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Diumenge, 20 d’abril.
- Festa escolar del CEIP Terra Nostra i l’AMPA amb motiu de
Jordi.

la diada de Sant
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Dimecres, 23 d’abril.
- Diada de Sant Jordi. Lectura i intercanvi de llibres del servei de biblioteca i parada de roses a la plaça, dels estudiants de l’IES.

Dijous, 24 d’abril.
“El reciclatge
dels medicaments”
Dues vegades l’any cal
revisar el contingut de
la farmaciola de casa
nostra i portar a la farmàcia tots aquells medicaments que ja no
prenem: els caducats,
en mal estat o els que
han perdut el prospecte
o l’envàs original. Cap
d’aquests medicaments
haurien d’anar a parar
al cubell d’escombraries
de casa, ja que poden
generar una gran contaminació. L’any 2000 es
van recollir a Catalunya 250.000 kg de medicaments, 16.000 dels
quals van anar a parar a
països necessitats.
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Resultats electorals.
Visita Consellera
Carme Capdevila.
Els Serveis d’urgència.
Diada de Sant Jordi
a la biblioteca.
Projecte curricular:
Escoles bressol
del Lluçanès.
Plafons informatius
al territori.
21º aniversari al casal
d’avis d’Olost.
Actes per Sant Jordi.
Poesia.
Medicaments.
No t’ho perdis!

- Tertúlia sobre Álbum de Família de Renate Dorrestein. Club Lectura a la Biblioteca. Servei de Lectura. De 5 a 6h tarda.

Dissabte, 26 d’abril.
- Festa al casal d’avis d’Olost. Celebració del 21º aniversari.

Diumenge, 27 d’abril.
- Cinema al casal. A l’ediﬁci del casal a les 18h. Programa “Activa’t! de l’Ajuntament
d’Olost.
- 4ª passejada poètica. 8h matí a la plaça. Organitza: Versajant.

Dilluns, 28 d’abril.
- Vivències: El Taller de memòria històrica del nostre municipi. La tradició de sant
Jordi. Ediﬁci del casal a les 19h. Programa Activa’t! de l’Ajuntament d’Olost
639223641.

Dissabte i diumenge, 3 i 4 de maig.
- Fira de Santa Creu de Jutglar.

Esports
Futbol: Organitza F.C. OLOST – 618705257.
Equip Juvenil:
• 12/4/08 a les 17h F.C. OLOST – UE CENTELLES.
• 26/4/08 a les 17h F.C. OLOST – CE MOIA.
Equip 2ª regional:

• 13/4/08 a les 17h F.C. OLOST – OLIMP. GARRIGA.
• 27/4/08 a les 17h F.C. OLOST – CE LLERONA.

Futbol sala: (Pavelló) • 10/4/08 a les 21h FS OLOST – ENG. JOEL.
• 17/4/08 a les 21h FS OLOST – BAR PRIEGO.

Ajuntament d’Olost:
Pl. Major, 1
Tel. 93 888 02 11
Fax 93 888 05 52
tramitolost@diba.cat
www.olost.net
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La Consellera d’acció social i ciutadania visita el
nostre Municipi
El passat dia 7 de març de 2008, la Consellera d’acció Social i Ciutadania,
la senyora Carme Capdevila, va portar a terme una visita al nostre municipi
amb l’objectiu fonamental de fer una valoració sobre el terreny dels diferents espais de que disposa i disposarà el nostre poble per endegar futurs
projectes en l’àmbit dels serveis socials (residència, pisos tutelats, centre
diürn rural,...) així
com per conèixer Visita Consellera al casal. Març 2008.
de més a prop el
programa “Activa’t!”
endegat pel nostre
ajuntament en els
últims dos anys. La
visita, que va incloure el casal d’avis,
va fer possible un
intercanvi molt proﬁtós d’idees i compromisos de cara al
futur.

Nova edició de la festa escolar de Sant Jordi.
Diumenge, 20 d’abril de 2008.
Un any més, el proper diumenge 20 d’abril, l’escola pública Terra Nostra
i l’AMPA tornen a organitzar la Festa de Sant Jordi: Un dels dies més assenyalats del curs escolar. El programa és conegut: Actuacions al matí a
càrrec dels alumnes de l’escola, dinar al pavelló i jocs infantils a la tarda.
Aquest any, però, serà una festa amb un regust especial, ja que l’escola es
trasllada el curs següent a la seva nova seu i per tant deixa l’ediﬁci que l’ha
acollit durant tants anys. Per això i perquè aquesta sigui una festa oberta
a tot el poble, us convidem a venir a tots: Fills i ﬁlles, pares i mares, nets i
netes, avis i àvies. Us hi esperem!
Festa de l’escola. Abril 2007.

Resultats electorals a les eleccions generals del 9 de març de 2008
Resultats de l’Estat Espanyol al Congrés de Diputats.
La participació va ser del 75,35%, poc menys que fa 4 anys:
169 escons per al PSOE, 153 per al PP, 11 per a CIU, 6 per al
PNB, 3 per a ERC, 2 per a IU-ICV i 6 escons a repartir entre
altres partits minoritaris.
Resultats de Catalunya al Congres de Diputats. La participació va ser del 71,19%, 4 punts menys que fa 4 anys: 25
escons per al PSC, 11 per a CIU, 7 per al PP, 3 per ERC i 1
per a IC.
Resultats locals d’Olost i Santa Creu de Jutglar, de major a menor. La participació va ser del 73%, 9 punts menys
que fa 4 anys: CIU obté 252 vots, ERC obté 209, PSC obté 178, PP obté 31, IC obté 28 i
altres obtenen 19.
Resultats al Senat espanyol. La participació va ser del 76,03%, poc menys que fa 4 anys:
101 senadors per al PP, 89 per al PSOE, 12 per al PSC-ERC-IC, 4 per a CIU i 2 per al PNB.

Nous Plafons Informatius Font: Consorci del
el Lluçanès
Des de principis d’any, s’han anat col·locant a totes les carreteres d’acc
d’accés al Lluçanès uns
plafons informatius, dirigits de forma especial a tots els visitants, per tal de ressaltar la diversitat i el dinamisme del comerç, dels recursos turístics i dels esdeveniments culturals més
representatius dels nostres pobles. Aquesta actuació ha anat encaminada a substituir uns
antics plafons informatius del romànic, molts d’ells en mal estat de conservació, i aproﬁtar per cobrir amb aquesta nova senyalització vertical la totalitat dels accessos al Lluçanès
on no hi havia els antics plafons. En total s’han col·locat nou plafons, situats al Collet de
Sant Agustí, Sobremunt, Alpens, Merlès, Prats, Oristà, Sant Feliu Sasserra, Sant Bartomeu
i Olost.
Plafons informatius. Febrer 2008.

Ja ens trobem a les portes de celebrar, per vint-i-unè any consecutiu, la diada del 26 d’abril,
la
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l’edat de vint-i-un anys tenia un signiﬁcat molt important: era quan entràvem a la majoria
d’edat. A Olost ocupem unes dependències municipals, mantingudes per l’Ajuntament i,
des del començament, autogestionades pels socis del Casal. L’objectiu, és aplegar-hi les
persones grans i integrar-hi també activitats d’altres associacions del poble. La ﬁnalitat i
solera de la nostra associació segur que fa sentir cofois tots els olostencs i olostenques. Els
actes d’aquest any, seran els mateixos d’anys anteriors, ja tradicionals: a la una del migdia,
s’oﬁciarà una missa a la parròquia en memòria dels difunts. Posteriorment, tindrà lloc el
dinar de germanor al Casal, cuinat per la Fonda Sala. Durant el dinar, el conegut músic
Dani ens acompanyarà amb les seves interpretacions de música, per continuar amb peces
de ball ﬁns al capvespre.

CONCURS DE DIBUIX DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
El dia 19 d’ abril, l`Associació de Comerciants d’Olost i Santa Creu tornem a celebrar
la diada de Sant Jordi. A les 11 del matí, a la Plaça: Concurs de Dibuix, amb la presència
d’un grup d’animació infantil. I a la 1 del migdia: entrega de premis, i obsequis per a tots
els participants. Aquest any, com a novetat, exposarem a les botigues els dibuixos de les
anteriors edicions. US HI ESPEREM A TOTS!

La consellera Carme Capdevila visita Olost i destaca la necessitat
de resoldre l’atenció a la dependència en el món rural
La visita va començar a l’Ajuntament, on Carme Capedevila va
signar el llibre d’honor. Seguidament va visitar el Consorci de Municipis del Lluçanès i a continuació
es va celebrar un dinar amb representants d’ajuntaments de la comarca d’Osona i del nostre municipi. La consellera va considerar molt
important la creació de projectes
de caràcter innovador en l’àmbit
de l’atenció a la dependència en el
món rural i es va mostrar interessada en les característiques del Programa Activa’t! d’Olost.
Després d’això, la Consellera va fer
una visita a la zona d’equipaments
del pla parcial 3, a l’ediﬁci actual de
l’escola i a l’ediﬁci del casal, on s’hi
estava celebrant una xerrada-taller.
Davant d’un grup d’una cinquantena de persones grans, la Consellera
va expressar, la decidida voluntat de
valorar la creació d’equipaments en
l’àmbit dels serveis socials al nostre
municipi, per la gran disponibilitat
d’espais i terrenys, sense perdre de
vista, però, la futura organització
d’aquests serveis al Lluçanès.

DIADA DEL 21è ANIVERSARI DEL
L CASAL

Visita de la consellera a l’ajuntament. març 2008.

SANT JORDI A L’ESCOLA AL LLARG DELS ANYS…

Projecte curricular de centre únic per a les escoles bressol
del Lluçanès Font: Consorci del Lluçanès

Visita de la consellera al casal. Març 2008.

Des de l’Àrea d’Educació del Consorci, el Centre de Recursos de
Peraﬁta i les diferents escoles bressol del territori coordinats per
la Universitat de Vic han decidit elaborar un projecte curricular
de centre únic per a tot el territori, que deﬁnirà les línies conjuntes de treball de totes les escoles bressol del Lluçanès. Tot
respectant la individualitat i la forma de treball de cada centre, el projecte curricular de centre únic al territori marcarà una
programació d’activitats i objectius únics per a totes les escoles bressol. Per exemple, si es
decideix tractar el tema de la tardor, el programa actuarà de forma transversal i proposarà
una sèrie d’activitats, sortides i material en cadascuna de les àrees curriculars i deﬁnirà tot
allò que es pugui treballar al voltant d’aquest tema. Recordem que actualment les escoles
bressol del Lluçanès són el Cargol de Sant Boi, els Gafarronets de Santa Eulàlia, el Patufet de Sant Bartomeu, els Petits Roures de Sant Feliu, Lluçanès i Presentació de la
Mare de Déu de Prats i L’Estel d’Olost. L’aplicació d’aquest projecte suposaria per les
escoles, entre d’altres coses, tenir un requisit indispensable per esdevenir escola municipal.
Aquesta iniciativa forma part d’un projecte pilot sobre educació als petits municipis que
impulsa i subvenciona l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. Des del gener s’ha
començat a treballar en el projecte, que podria estar acabat a ﬁnals d’aquest curs.

Inicialment aquesta festa se celebrava el dia de Sant Jordi o, si s’esqueia en cap de setmana,
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anterior.
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representació de la llegenda... S’acostumava a sortir al carrer i també es feia una xocolatada
per als alumnes de l’escola. Al Sant Jordi de l’any 1994, es va organitzar el I Concurs Literari i, arrel d’aquest fet, la festa va passar a fer-se al Centre Parroquial on, a banda d’alguna
representació de caire literari, es feia públic el veredicte del concurs. El repartiment de
premis era un moment molt esperat per tothom. Consistia en el lliurament d’una rosa,
un llibre, un diploma honoríﬁc i la publicació del text a la revista Xiu-xiu. L’assistència a
aquest acte va anar augmentant any rere any. Aleshores, la festa de Sant Jordi no coincidia
amb la festa de Final de curs, ja que aquesta es feia el mes juny (entre el 1994 al 1997, s’hi
feia una caminada popular i una arrossada al Pla de l’Estany). Per diferents raons, malgrat
que el dinar tenia èxit, no hi havia gaire participació a la caminada i, donat que per Sant
Jordi la participació anava en augment, AMPA i mestres van acordar celebrar la Festa de
Sant Jordi en diumenge i anomenar-la Festa de l’Escola, en substitució de la festa que se
celebrava al juny.
El diumenge 19 d’abril de 1998 va ser la primera vegada que l’Escola va celebrar
la Festa de Sant Jordi i Festa de l’Escola en un mateix dia. Del 1998 al 2003, la festa
es feia al pati de l’escola o al Centre Parroquial depenent del tipus de representació, però
sempre amb el mateix format: veredicte i repartiment de premis del Concurs, representacions dels alumnes, portes obertes a l’escola, dinar i animació infantil a la tarda. Es van fer
10 edicions de Concurs Literari però, al llarg del anys, la paraula “concurs” va començar a
trontollar. Llavors, es va veure la necessitat de canviar l’orientació de la revista escolar Xiuxiu perquè hi poguessin participar tots els alumnes i evitar la “competició”. Així, a partir
de l’any 2004, la Festa de Sant Jordi i Festa d’Escola va quedar conﬁgurada amb el format
actual. Com tot, al llarg dels anys segur que anirà canviant, però el més important, és que
es continuï celebrant!

